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�ر الشر�ف �� �عليم القرآن الكر�م قة � زدو أر و   ر

�ة مصر العر�ية   ربمحافظات جم و

-ش يو*س ب 1ومسعد حامد معوض در ر،  عبد القو عبد الغ89 دمحم حس6ن،  عبد  ى

  لالرسو سليمان دمحم

�ر،ة ال��بية بن�ن بالقا�رة�ليقسم ال��بية 	سالمية،  �  .ز جامعة 
  mosaadhamed.208@azhar.edu.eg :الBEيد DلكBCو*ي للباحث الرئ<س1

  :املستخلص

اســــة  اســـ34دفت قـــة ردو عــــن الكـــشف رالد �ــــر وأر � الكــــر?م القــــرآن Bعلـــيم Aــــ@ الـــشر?ف ز

?ــة بمحافظـات  التعليميــة يــةالعمل تواجـھ الRــQ الـصعوKات أ�ــم عPــO والتعـرف ,العرKيــة مـصر رجمIو

قـــة اســـة واســـتخدمت عل3Zـــا، التغلـــب وكيفيـــة وباألر  وتوصـــلت �صـــوa@، واملـــن[\ الوصـــفي املـــن[\ رالد

اســـة قــــة ا�تمــــام إaــــO رالد  وأن مــــصر، محافظــــات Aــــ@ والـــصغار للكبــــار الكــــر?م القــــرآن بتحفـــيظ و�ر

قة مـة عPـO التغلـب أجـل مـن gعـد عن بالتحفيظ استعانت و�ر ونـا، زأ اسـةال توصـلت كمـا ر�و  إaـO رد

ع حاجـــة قــــة وفـــر  لnــــل gعـــد عــــن القـــرآن لتعلــــيم التكنولوجيـــة الوســــائل تـــوف�� إaــــO باklافظـــات و�ر

قــة ركــزت كمــا املــستو?ات، اســة وأوصــت. آياتــھ فIــم ندو القــرآن حفــظ عPــO و�ر  مــادة بإضــافة رالد

 القــرآن Bعلــيم Aــ@ اvlتــصر التفــس�� مــادة وإضــافة اkuفــظ، إتقــان Aــ@ للمــساعدة القــرآن مtــشا3sات

ســــ�ن خاصــــة الكـــر?م اســــة واق��حــــت. الكبـــار رللدا اســـة رالد ســــة ردو رد  Bعلــــيم Aــــ@ الطيـــب 	مــــام رمد

  .الوافدين للطلبة الكر?م القرآن

�ر الشر?ف، Bعليم القرآن الكر?م،  :الLلمات املفتاحية �قة  زأر ?ة مصر العرKيةو   .رجمIو
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The Role of Al-Azhar Lounges in Teaching the 
Holly Qur’an in the Governorates of A.R.E. 

Mosaad Hamed Moawad Darwish Younes1, Abdul Qawi Abdul 
Ghani Mohammad Hussain, Abd Rabb AL Rasool Suleiman 
Muhammed 
Department of Islamic Education - Faculty of Education for boys 
in Cairo - Al-Azhar University. 
1Corresponding author E-mail: mosaadhamed.208@azhar.edu.eg 

ABSTRACT 

The study aimed to reveal the role of Al-Azhar  lounges in teaching 
the Holy Quran in the governorates of A.R.E., and to identify the most 

important difficulties facing the educational process in the lounges and 
how to overcome them. The study used the descriptive and the rooting 

approaches. It was revealed that Al-Azhar lounges are interested in 
memorizing the Holly Qur’an for adults and children in the 

governorates of Egypt, and that lounges used distance memorization in 
order to overcome the Corona Virus Crisis. The study also revealed the 

need for the lounges branches in the governorates to provide 

technological means for distance-learning the Qur’an at all levels, and 

these lounges focused on memorizing the Qur’an without 

understanding its verses. Thus, the study recommended adding a 

material of the Qur’an similar verses to help master memorization, and 

adding a brief tafsir (interpretation) in teaching the Holy Qur’an, 

especially for adult learners. The study suggested studying the role of 

Imam Al-Tayyeb School in teaching the Holy Quran to international 

students. 

Keywords: The Lounges of Al-Azhar Al-Sharif, Teaching the Holly 

Qur’an, the Arab Republic of Egypt (A.R.E.) 
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  :مقدمة

ــيم القــــرآن الكــــر?م لــــ}kابتھ؛ فnــــان ال  حــــرص الرســــو هللا صــــOP هللا عليــــھ وســــلم عPــــB Oعلــ
ّ ّ

ل
 ﴿ OaعــاB م إيا�ــا؛ امتثـاال لقولــھIعلــيمBت�ــ� عليــھ، و QـRم �يــات القرآنيــة الIًيتـوا�ى عــن تبلــيغ ّ َيــا أNOــا ل ُّ َ َ

�ــك وإن لــم تف الرســو بلــغ مــا أنــز إليــك مــن 
ْ َْ ْ َّ

ِ ِ
َ ّ َ ُ َُ َ

ِ
َّ رَّ ِ

ْ َ ََ ّ
ل ِ

ُ
ِ ســالتھل ُعــل فمــا بلغــت  َ َ ََ ِرَ

َ ْ َّ َ ْ فبمجــرد أن ] 67: املائــدة[﴾،َ
لتت�� عليھ �يات �ان يقوم بتالو�3ا عOP أ�kابھ وتلقي�3ا لIم وتوضيح وتفس�� الغامض م�3ا، و�ان 

ريدعو كتبة الو�@ لكتابة �يات ح�R يتم توثيقIا A@ السطو كما حفظت A@ الصدو   .ر

ل القــــرآن عPــــO نب3Zــــا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص kuفــــظ القــــرآن وBعلمــــھ ولقــــد ســــعت �مــــة 	ســــالمية منــــذ نــــ وز
سـو هللا ملسو هيلع هللا ىلص؛ وسـلك التـاgعو لIـم ومـن gعـد�م �ـذه  نوBعليمھ، وحفـظ القـرآن جملـة مـن أ�ـkاب  ل ر

ه، ه و�ـــس34دو أنــــوا رالـــس يل، و�ـــم Aــــ@ ذلـــك �ـــستلIمو أســــرا نر نو?لتمـــسو أســـباب ال��¢ــــ@ Aـــ@ مــــدارج  ن
ًقا من قولھ عليھ الصالة والسالم تنو¦3ا بأ�ـل القـرآن، وت¤ب3Zـا عPـO فـضيل34ما�vu�ية انطال ً ْخ6ـBكم  [:ً ُ ُ ْ َ

ُمن �علم القرآن وعلمھ َ ََّ َّ ََ َْ َ ْ ُ ْ َ د(] َ       ).70ت، , د, سfن أبو داود, وأبو داو

س مجــــرد اkuفــــظ، فيــــتقن  و�انــــت الكتات¨ــــب Bعلــــم القــــرآن بمفIومــــھ الــــ}kيح للتعلــــيم ولـــ̈ـ
س أغــز علمــا �ـــان أثــره عPــO تلميـــذه الطالــب ف3Zــا علــو ا �ـــان املــد ًم الرســـم والــضبط والوقــف، و�لمــ ر ر

�kl،(أوسع A@ علوم ما يتعلق بكتاب هللا   ).2012،279رالد

�ــر ع²ـ� العــصو بمIمـة اkuفــاظ عPـO 	ســالم وشـر�عتھ وBعلــيم علومـھ؛ و�ــان   �رولقـد قـام  ز
قتـــھ Aـــ@ م 2014مـــن بـــ�ن مـــا قـــام بـــھ Bعلـــيم القـــرآن الكـــر?م؛ وAـــ@ عـــام  �ـــر أبوابـــھ وأر �́ـــامع  uوفـــتح ا ز

�ر �اق  اغب B @Aعلمھ تحت مس¶Q الر يمعظم محافظات مصر لتعليم القرآن الكر?م لnل  ز   .ور

اسة   :رمشLلة الد

�مـة 	سـالمية �عمـة القـرآن الكـر?م الـذى أنزلـھ عPـO عبـده  OـPع OaعـاB ِإن مـن أجـل �عـم هللا ِ
ّ َ

سولھ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ا لIاوالذ, رو ?ن, ًرى جعلھ دستو روضمنھ من[\ صالحIا وفالحIا A@ الدا ولـذلك حـرص , َّ
ِفـأمر�م بكتابتـھ وBعلمـھ وBعليمـھ؛ فقـال عليـھ الـصالة , لالن¼Q ملسو هيلع هللا ىلص عB OPعليم أ�kابھ �ل ما نز منـھ ْ

َ ُّ

ُخ6ـــBكم مـــن �علـــم القـــرآن وعلمـــھ[: والـــسالم َ َ َّْ َّ ََ َْ َ ْ ُ ْ َ َْ ُ ُ َ
د( ] ، فأقبـــل عليـــھ )70ت،, د, أبـــو داودســـfن , وأبـــو داو

ا-ناملــسلمو ا وصـــغا ًكبــا رً جــاال و�ــساء, ر
ً

ن معانيـــھ, ن يتلـــو آياتــھ-ر نو�عملــو بمــا جـــاء فيــھ مـــن , وو?تــدبر
  .نو?tنا�و عن نوا�يھ, نو?أخذو بأوامره, أحnام

ًونظـرا لقلــة وجـود معلمــ�ن متـوفر?ن Aــ@ gعـض �مــاكن باklافظـات املــصر?ة لتـ}kيح تــالوة 

ـــد Bع ـــھمـــــن ير?ــ ـــود معلمـــــ�ن متخصـــــص�ن Aـــــ@ الـــــتالوة وأحnـــــام , لـــــم القـــــرآن الكـــــر?م وحفظــ أو عـــــدم وجــ
ًأو ألن gعــض املعلمــ�ن يطلــب أجــرا عاليــا عPــB Oعلــيم القــرآن , ُأو gعــد أمــاكن Bعلــيم القــرآن, التجو?ــد ً

Âأو أن gعض دو التحفيظ اvuاصـة ت¤ـشر فكـرا معينـا يخـالف مـن[\ 	سـالم الوسـطي, الكر?م ً لnـل , ر
�ـر الـشر?ف Bعلـيم �ذه �س �قـة  س�ن من �فnار اvuاطئـة؛ وفـرت أر زباب ومن أجل حماية الدا ور َ َّ

?ة مصر العرKية   .رالقرآن الكر?م وأحnام تالوتھ gعدد من محافظات جمIو

اسـة  �ر(روأوصت د زمـاز سـعيد بـاو لبإ�ـشاء مقـار إلك��ونيـة Aـ@ �ـل دو العـالم ) م2019 ,ن ئ
ُوتأ�يل مجموعة من الnوادر العلمية تتقن , عليم كتاب هللا BعاOa	سالمي لتلبية حاجة املسلم�ن لت

كتـــاب هللا حفظـــا وتـــالوة
ً

ات تأ�يليـــة للعلمـــاء , ُوتحـــسن اســـتخدام تقنيـــة اkuاســـب �aـــ@,  روإقامـــة دو
�ر(واl´��ين A@ اللغات؛ لtسIيل BعاملIم مع الطالب أثناء التعليم   ).2019،33زباو
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ھ إن �ـان جـائزا ومقبـوال Aـ@ مرحلـة الطفولـة والـصبا، إال نوتحفيظ القرآن الكر?م دو Bعليمـ
ً ً

أنــھ مخالفــة لIــدي الــسلف الــصاA Çuــ@ بدايــة مرحلــة الــشباب واكتمــال النــÆ\، ولIــذا ســار الــسلف 
ه وKجميـع مـا جـاء فيـھ، و?طبقـو  نالصاÇu عOP ذلك، فnـانوا يتعلمـو القـرآن، و?ـصدقو بـھ وKأخبـا ن رن

اvÈة رأحnامھ تطبيقا عن عقيدة    )61حطا*ي، الق( ً

ومـن امللفــت للنظــر أن �ـل مــا جــاء Aـ@ اkuــث عPــB Oعلـم القــرآن الكــر?م وBعليمـھ جــاء بــصيغة 
َّ�ـان الرجـل منـا : "التعلم والتعليم ول¨س بصيغة التحفيظ؛ ومن ذلك ما ذكره ابن مـسعود Ê، قـال

ِ
َ

s 3ن، والعملZعرف معان� �Rن ح� َإذا Bعلم عشر آيات لم يجاو َُّ َّ ُ ز ٍ
ْ َّ

، ،(" 3َّن BE80، 2000يالط(.  

اسة   :رأسئلة الد

@aاســة لإلجابــة عــن الــسؤال الــرئ¨س التــا �ــر �ــ� �علــيم القــرآن  رمــا دو: رســعت الد قــة � زأر و
�ة مصر العر�ية؟    رالكر�م بمحافظات جم و

  :و?تفرع عن �ذا السؤال الرئ¨س �سئلة الفرعية التالية

�ر الشر?ف وأقسامIا و - �قة  زما املقصود بأر عIا بمحافظات مصر؟و   وفر
ما أ�مية Bعليم القرآن وBعلمھ A@ الواقع املعاصر؟ -

ُّ
  

�ر B @Aعليم القرآن الكر?م؟ - �قة  زما الدو ال��بو ألر و ي   ر
قة وكيفية التغلب عل3Zا؟ -   وما أ�م الصعوKات الQR تواجھ العملية التعليمية باألر
اسة -   رأ�داف الد
�ر الشر?ف وأقسامIا وفر - �قة  زالتعر?ف بأر ?ة مصر العرKيةو رعIا بمحافظات جمIو   .و
 .التعر?ف بأ�مية Bعليم القرآن وBعلمھ A@ الواقع املعاصر -
�ر B @Aعليم القرآن الكر?م - �قة  زالتعرف عOP الدو ال��بو ألر و ي   .ر
قـــة وكيفيــــة التغلــــب  - والتعـــرف عPــــO أ�ـــم الــــصعوKات الRــــQ تواجـــھ العمليــــة التعليميــــة باألر

  .عل3Zا

اسة   :رأ�مية الد

  ة النظر�ة��مي

اسة موضوعا مIما و�و القرآن وأ�مية Bعلمھ وBعليمھ A@ الواقع املعاصر لتtناو • ِالد ْ ََ ُّ َ ً ً   .ر
اغب باستخدام التقنيات اkuديثة • ة توف�� Bعليم كتاب هللا BعاOa لnل  رضر  .ور
• OaعاB عليم كتاب هللاB @A علماء متقن�ن ومتخصص�ن Oaحاجة املسلم�ن إ. 
س�ن بكتاب هللا • رKط الدا وحفظا,  BعاOa تالوةر

ً
روتجو?دا للذ�و و	ناث الصغار والكبار,  ً. 

اسة فيما يP@: ��مية التطبيقية   :رتكمن ��مية التطبيقية لIذه الد

 .إيجاد حفاظ متقن�ن متخلق�ن بأخالق القرآن الكر?م •
قة • �ر والقائم�ن عOP شئو �ر �ويمكن لنتائج �ذا البحث أن Bستفيد م�3ا مشيخة  ن  .ز
قةتقد • ويم حلو مق��حة للتغلب عOP أ�م الصعوKات الQR تواجھ Bعليم القرآن باألر  .ل
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اسة  :رمن}z الد

اســة املــن[\ الوصــفي َّالــذى �عــرف بأنــھ : راســتخدمت الد َ ُ" QــRجــراءات البحثيــة ال	مجموعــة 
ًتتnامـــل لوصـــف الظـــا�رة أو املوضـــوع اعتمـــادا عPـــO جمـــع اkuقـــائق والبيانـــات وتـــص¤يفIا ومعاu´34ـــا 

ًيلIا تحليال �افيا ودقيقاوتحل ً ً
لالستخالص دالالل34ا والوصو إOa نتائج أو Bعميمـات عـن الظـا�رة أو , 

�ر )59، 2000الرشيدي،(" املوضوع محل البحث �قة  ز و�ستخدمھ الباحث gغرض التعر?ف بأر و
عIـــا, وأقــسامIا, الــشر?ف ?ــة مـــصر , ووفر �ــا Aــ@ Bعلـــيم القــرآن بمحافظـــات جمIو روالكــشف عـــن دو ر

صـــد gعـــض الـــصعوKات الRـــQ تواجIIـــا, Kيـــةالعر اســـة , وكيفيـــة التغلـــب عل3Zـــا, رو ركمـــا اســـتخدمت الد
اســـة وتحليـــل  راملـــن[\ �صـــوa@ وذلـــك 3sـــدف Óســـتفادة مـــن �يـــات القرآنيـــة و�حاديـــث النبو?ـــة Aـــ@ د

  .أ�مية Bعليم القرآن وBعلمھ A@ الواقع املعاصر

اسة   رمصط�~ات الد
ــــدو( رالـ ــــصدر دار يـــــدو د): َّ َمـ رَ ُ انـــــا َ ا ودو ًو ر َر َْ دي، (ً ظيفـــــة ) رالـــــدو(، و)641، 1987ز� ومIمـــــة و َّ

ا" ك A@ عمل ما أو أثر QÕÖ @Aء ما ": ًرلعب دو ك بنص¨ب كب��، شا َشا ّ
ر   )1261، 2008عمر، (ر

يالدو ال��بو(َّوعرف gعضIم  ر يما �سا�م بھ املØ´د النبو الشر?ف Aـ@ ت¤ـشئة الفـرد : بأنھ) َّ
س تحفـــيظ القــــرآن الكــــر?م, بو?ــــة اvlتلفــــة مثـــل الكتات¨ــــباملـــسلم مــــن خــــالل مؤســـساتھ ال�� , رومــــدا

ــــ، 1419الــــصيدال*ي، (يومكتبـــــة اkuــــرم النبــــو الـــــشر?ف , واvuطــــب, والـــــوعظ, وحلقــــات العلــــم ) �8ــ
اسـات أغلـب وBـش��  ملفIـوم عليـھ ًواحـدا متفـق Bًعر?فـا �نـاك لـ¨س أنـھ إaـO رالـدو تناولـت الRـQ رالد

  . رالدو

اق( ـــر ُالـ َو ِ
ّ :(OـــــPة، أو ســـــرادق، أو مظلــــة، أو فـــــسطاطســــ: يطلــــق ع ـــوان، أو , رتا أو قاعــــة، أوديــ

د�ة A@ وسط الدار, Ú´رة واسعة او?ة , رأو  Kاط، و�و ) حيث �سكن آالف الفقراء(زأو  رو�و مرادف 
ي،(3sــذا املعÛــ� قاعــة عر?ــضة Aــ@ وســطIا ســاحة  ِزدو اق(و) 254، 1979ُ ور اق-ُ و ر و(ج ) ِ قــة و قأر ُر َ ِو ْ َ

 :(
اســ: وBعÛــ� رســقيفة للد

ٌ
اســية . ة أو العبــادة Aــ@ مــØ´د أو معبــد أو غ���ــا رأو ركــن Aــ@ نــدوة أو حلقــة د

رللتال¢ـــ@ والtـــشاو  َّ قـــة(َّوعـــرف gعـــض البـــاحث�ن . )962 2008عمـــر،(َّ �مـــاكن اvlصـــصة : "بأ3ßـــا) و�ر
�ر �س A@ أواو?ن  زإللقاء الدر   )901 -878، 2013ا��ندي، "(و

�ـــر�مـــاكن : �و-عرف ـــا الباحـــث إجرائيـــا بأ�Nـــا �أو يوفر�ـــا , زاvlصـــصة للتعلـــيم Aـــ@ اu´ـــامع 
?ــة مـصر العرKيــة �ر?ــة بجمIو ��ر?ـة باملعا�ــد واملنـاطق  �رقطـاع املعا�ــد  ز قــة . ز اسـة Aــ@ �ر وأو الد ر

  .ع²� شبكة 	ن��نت

روالقـرء �ـو اu´مـع، وسـ¶Q القـرآن قرآنـا ألنـھ جمـع الـسو و�يـات . مـصدر قـرأ: لغة) القرآن(
لالكـالم املá´ـز امل�ـ� عPـO : ًوالقـرآن اصـطالحا. )2001،214ا��رمـي ( واkuكـموضمIا، وجمع العلـوم

قا*ي، د(لالن¼Q ملسو هيلع هللا ىلص املكتوب A@ املصاحف املنقو بالتواتر املتعبد بتالوتھ  ْرالز   ).19 ت،. ُّ

اسات السابقة   :رالد

A قدم� Oaحدث إ�?ن مرتبة من  اسات السابقة إOa محو رقسم الباحث الد ر@ �ل محو ر
OPحدة فيما ي OPع:  
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لا�~و �و � قة: ر اسات املرتبطة باألر والد   :ر

اسة دمحم محمود خلف العناقرة  .1   )2019العناقرة، (رد
اق الـشوام Aـ@ العـصر اململـو�ي، وذلـك مـن خـالل  اسة الكشف عن أ�ميـة ر واس34دفت الد ر

?â@ باعت ه التـــــا اق وتطـــــو اق، و�ـــــشأة الـــــر ـــة للـــــر ?ــ ربيـــــان الIندســـــة املعما رر و ه مnانـــــا يـــــأو الطلبـــــة و يبـــــا ً ر
�ـــر �?â@. زاملغ�ــ�ب�ن الوافـــدين إaــO مـــصر لتلقــي العلـــوم باu´ــامع  اســـة املــن[\ التـــا رواســتخدمت الد , ر

اسة للعديد من النتائج أ�مIا اق الشوام A@ العصر اململو�ي �ان أشبھ ما يnو : روتوصلت الد نأن ر و
وأن �وقــــاف , ً واملأ�ــــل واملــــشرب مجانــــاىبالــــسكن اu´ــــامã@ لطلبــــة العلــــم املغ�ــــ�ب�ن يــــوفر لIــــم املــــأو

قـة العلميــة بــصفة خاصـة ممــا ضــمن  �ـر بــصفة عامــة و�ر �ن اu´ــامع  وتكفلـت بالنفقــة عPـO شــؤ زو
?34ا A@ تخر?ج العلماء واملشايخ   .ربقاء�ا واستمرا

اسة عبد الرحمن ا�~ق السيد حسن  .2   )2017حسن، (رد
Kة قبل عام اق املغا اسة التعر?ف بر راس34دفت الد من حيث الوجود ) م1800/ ه1214 (ور

قة �ر قبل العمل بنظام �ر � @A يçاملغر Q¶والعل ?ـة واkuيـاة العلميـة , ز رثـم تحـدثت عـن الـنظم 	دا
Kـــة اق املغا روالتعليميـــة ومظـــا�ر اkuيـــاة Óجتماعيـــة Aـــ@ ر ئ¨ـــسھ عPـــO , و ة  اســـة بـــصو رواعتمـــدت الد رر

ة اســة إaـــO العديــد, رالوثــائق غ�ــ� امل¤ـــشو �ــر قـــام مــن خـــالل :  مــن النتـــائج أ�مIــاروتوصــلت الد �زأن 
3sا ض ومغا �قتھ برKط الشعوب 	سالمية A@ مشار  رأر ر ق �ر قبل , و Kة �ان لIم وجود باأل زوأن املغا ر

�ــر  ��س Aــ@  اســة والتــد �3م للد قــة حيــث حــضر عــدد كب�ــ� مــن طــالب العلــم مــ زالعمــل بنظــام �ر ر ر و
  .ىوغ��ه من املساجد الك²� A@ مصر

 

اسة .3   ) 2013حماد، (�~سيk9 حسن حماد  ارد
تـــھ  صـــفھ وعما اق و اق �تـــراك مـــن حيـــث �ـــشأة الـــر اســـة اkuـــديث عـــن ر راســـ34دفت الد ور و و
?ــة و�وقــاف عليــھ، وKيــان اkuيــاة العلميــة والتعليميــة واملظــا�ر  رومرافقــھ وأثاثــھ، وKيــان الــنظم 	دا

ئ¨ـسية عPـO ال ة  اق �تراك، واعتمد الباحث بـصو رÓجتماعية A@ ر ر ةو وتوصـلت . روثـائق غ�ـ� امل¤ـشو
اســــة إaــــO العديــــد مــــن النتــــائج أ�مIــــا ــم إ�ــــشاؤه عPــــO يــــد الــــسلطان �شــــرف : رالد اق �تــــراك تــ وأن ر

دغOP, )م1468 -ه873(قايtبــاى اklمــودى عــام  وكــشفت , زولــ¨س عPــO يــد �م�ــ� عثمــان كتخــدا القــا
�ـر �قة الوافـدين Aـ@ اu´ـامع  اسة عن لوائح أر زالد اق خلفـا وأثبtـت الد, ور ًاسـة ا�تمـام شـيوخ الـر و ر

اسة  .رعن سلف بوضع قواعد وآداب للد

اسة .4   )2013أحمد، ( عمر عبد هللا حميده أحمد  رد
فــو مــن حيــث �ــشأ�3ما، وســبل 	قامـــة  ?ة ودا ا¢ــ@ الــسنا اســة التعر?ــف بر راســ34دفت الد رو ر ر

اقـان Aـ@ تـوف�� اkuيـاة الكر?مـة واملثPـO للد و3sما، والدو الذي لعبھ �ـذان الر سـ�ن مـن الـسوداني�ن ر را
�ر الــشر?ف وقتــذاك ة كت3ëــا دمحم عPــ@ وداعــة الــسنار . زبـاأل يواعتمــد الباحــث عPــO وثيقــة غ�ــ� م¤ــشو ر

ة عـن الــسودان ?ة، ومجموعــة مــن الوثــائق امل¤ــشو اق الــسنا رعـن ر اســة إaــO العديــد . رو روتوصــلت الد
قـــة وفـــرت الـــسكن والطعـــام والكتـــ: مـــن النتـــائج أ�مIـــا �ر OـــPوقـــاف ع�اب للطلبـــة الـــسوداني�ن وأن 

نـة العنــت واملـشقة �ـر، وحمــ34م مؤ والقـادم�ن لأل KــاطIم , ز ادت مـن  س والتحــصيل، و روفــرغ34م للـد زر
اس34م وما gعد�ا فIم، كما خلقت بي�3م و�Kن غ���م من الطلبة عالقات أفاد�3م A@ أيام د روBعا   . ر
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اسات املرتبطة بتعليم القرآن و�علمھ: را�~و الثا*ي �  :رالد

اسة  .1   )2020الز�را*ي، ) (عبد هللا بن دمحم ع�� الز�را*ي(رد
اســة التعــرف عPــO أنمــاط الــشراكة اl´تمعيــة بــ�ن جمعيــات تحفــيظ القــرآن  راســ34دفت الد

,  و��لية A@ مجال Bعلـيم كتـاب هللا وتالوتـھ وحفظـھ وتجو?ـدهاnkuوميةالكر?م ومؤسسات اl´تمع 
, اسة عOP جمعية تحفيظ القرآن بمنطقة الباحةرواقتصرت الد, واستخدم الباحث املن[\ الوثائقي

اســة للعديــد مــن النتــائج أ�مIــا أن الــشراكة اl´تمعيــة وتnامــل �دوار بــ�ن عــدد مــن : روتوصــلت الد
ناI´uات �عت²� توف��ا لI´íد واملال و�و طر?ق مضمو لتحقيق أفضل النتائج ومـن خـالل الـشراكة , ً

Âتحفـيظ القـرآن ممـا يـؤدي إaـO دعمIـا ماليـا ومعنو?ـا مـن اl´تمعيـة يـتم التعر?ـف باu´معيـة ا�vu�يـة ل Â

  .جميع فئات اl´تمع

اسة  .2   )2019التو�م ، ) (نائف عبدهللا يوسف التو�م(رد
اسة التعرف عOP ما�ية التعلم 	لك��و�ي ومم��اتھ وأ�م متطلباتھ من أجل  راس34دفت الد

 الRــQ تواجـھ توظيــف Bعلـيم القــرآن ًتوظيـف Bعلـيم القــرآن الك��ونيـا، والكــشف عـن أكîــ� التحـديات
 Qاملـــن[\ الوصـــفي املكت¼ـــ OـــPعاقـــة الفكر?ـــة، واعتمـــد البحـــث ع	ونيـــا لـــذو �يالكـــر?م الك� ) الوثـــائقي(ً

اســـة اســـات ذات الـــصلة مـــن أجــل تحقيـــق أ�ـــداف الد اســـة، واســـتعان باألبحــاث والد ركمــن[\ للد ر . ر
اســة للعديــد مــن النتــائج أ�مIــا ة حتميــة لتعلــيم القــرآن أن الــتعلم 	لك: روتوصــلت الد ور��و�ــي ضــر

توف�� الدعم الفQÛ، وتوف�� امل��انية : ًالكر?م، وأن من أ�م متطلبات توظيف Bعليم القرآن إلك��ونيا
?ب الnاA@ للمعلم�ن مة، والعمل عOP تصميم املقر 	لك��و�ي، والتد رالال وأن أكî� التحديات الQR . رز

ي�ونيــــا لـــذو 	عاقــــة الفكر?ـــةتواجـــھ توظيــــف Bعلـــيم القــــرآن الكـــر?م الك� Â : OــــPب املعلمــــ�ن ع رقلــــة تـــد
مـــة  زتفعيـــل اســـ��اتيجية الـــتعلم 	لك��و�ـــي، وضـــعف تـــوافر 	مnانـــات املاديـــة والب¤يـــة التحتيـــة الال

  . لتفعيل التعلم 	لك��و�ي

اسة .3   )�2017اشم ، ) (عاطف دمحم دمحم �اشم (رد
اسة الكشف عن مدى وجود مشكالت Aـ@ Bع لـيم القـرآن الكـر?م لـدى تالميـذ راس34دفت الد

ضــــــع تـــــــصو ملواج34Iـــــــا �ر?ـــــــة و �ـــة Óبتدائيـــــــة  راملرحلـــ و ـــــفي وأداة , ز واســــــتخدم الباحـــــــث املـــــــن[\ الوصــ
�ا , Óسtبانة u´مع املعلومات اسة امليدانية عOP عينة قـد رواقتصرت الد مـن معل¶ـQ القـرآن ) 680(ر

�ر?ة بمحافظات القا�رة �اسة إOa عدة . وسو�اج, شيخوكفر ال, زباملرحلة 	بتدائية  روتوصلت الد
ـــو وجـــــود مــــــشكالت Bعلـــــيم القـــــرآن املتعلقـــــة بــــــاملعلم: نتـــــائج أ�مIـــــا ـــة حــ , لأن اســـــتجابة أفــــــراد العينــ

جة متوسطة ة, روالتالميذ جاءت A@ مجملIا بد سائل Bعليم , روKال¤سبة للمشكالت املتعلقة باإلدا وو
جة كب��ة, القرآن   . رو�سرة جاءت بد

اسة  .4 ��� املصركفاح (رد يدمحم  ، ) (ر   )2013ياملصر
اسة الوقوف عOP أ�م الصعوKات الQR تواجھ Bعليم القرآن الكر?م من وجIة  راس34دفت الد

ِنظـــر املعلمــــات Aـــ@ ألبانيــــا َ
ُ

اســـة املــــن[\ املــــسï@ , لومحاولـــة إيجــــاد اkuلــــو املناســـبة,  رواســــتخدمت الد
اسة للعديد من .  املعلوماتامليدا�ي؛ بتطبيق اسtبانة إليك��ونية ميدانية �أداة u´مع روتوصلت الد

ِأن أبــر الــصعوKات الRــQ تواجــھ متعلمــات القــرآن الناطقــات gغ�ــ� العرKيــة مــن وجIــة : النتــائج أ�مIــا َ َُ ز
وال��ك�ــــ� عPــــO , ضــــعف اللغــــة العرKيـــة؛ و�Óــــشغال بالتواصــــل Óجتمــــاð@: نظـــر معلمــــا�3ن Aــــ@ ألبانيــــا

 .ناkuفظ دو Bعلم أحnام القرآن وفIم آياتھ
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اسة   :رخطوات السB6 �� الد

?ة مصر العرKية: لاملبحث �و عIا بمحافظات جمIو �ر وأقسامIا وفر �قة  رالتعر?ف بأر و   .زو
  .التعر?ف بأ�مية Bعليم القرآن وBعلمھ A@ الواقع املعاصر :املبحث الثا�ي

�ر الشر?ف B @Aعليم القرآن الكر: املبحث الثالث �قة  زالتعرف عOP الدو ال��بو ألر و ي   .?مر
قة وكيفيـة التغلـب : املبحث الراgع والتعرف عOP أ�م الصعوKات الQR تواجھ العملية التعليمية باألر

  .عل3Zا
  .أ�م النتائج والتوصيات: املبحث اvuامس

ــة : لاملبحــــث �و �ـــ ــا بمحافظـــــات جم و ع ـــ �ـــــر وأقــــسام ا وفر قـــــة � رالتعر�ـــــف بأر و زو
  مصر العر�ية

�ر الشر�ف قة � زالتعر�ف بأر   و

��ـــر وAـــ@ العديـــد مـــن معا�ـــده قـــام  �ز�ـــر الـــشر?ف بتـــوف�� أمـــاكن متعـــددة Aـــ@ اu´ـــامع  ز
م gعـــد إعـــادة إحيـــاء 2014املوجـــودة Aـــ@ عواصـــم اklافظـــات لتعلـــيم القـــرآن الكـــر?م بدايـــة مـــن عـــام 

سـ�ن  قة؛ وأحيانا أكî� من مnان داخل اklافظة الواحدة تبعا للكثافة السnانية؛ وإقبـال الدا ر�ر ً ً و
اق مصر اu´ديدةم, عل3Zا واق التجمع اvuامس, وثل ر واق مدينة نصر بمحافظة القا�رة, رو وملا . رو

ونـا العـالم بأسـره أثـرت عPــO العمليـة التعليميـة وأدت إaـO توقفIـا Aـ@ العديـد مــن , رأصـابت جائحـة �و
�ر?ــة Aــ@ العمليــة التعليميــة إaــO مــ, البلــدان وم�3ــا مــصر �قــة  زوأدت كــذلك إaــO توقــف أ�ــشطة �ر ا و

نيقرب من نصف عام؛ ففكر القائمو عل3Zا A@ التعليم ع²� شـبكة 	ن��نـت باسـتخدام التعلـيم عـن 
  .gعد

�ر�ة قة � زأقسام �ر   و
 Oــaديــد إ´uا اIلnــشg ر?ــة� �قــة  زتــم تقــسيم �ر و َّ اقــا) ثالثــة عــشر(َ ًر يمكــن إجمالIــا فيمــا , و

واق العلــو: "يPــ@ اق القــرآن والقــراءات وموا�ــب �صــوات، و رر واق املتــو العلميــة، و نم الــشرعية، و ر
واق اللغــــة العرKيـــة للنــــاطق�ن gغ���ـــا واق الـــدعوة، و رو واق البحــــوث وال¤ـــشر والتحقيــــق, ر واق , رو رو

ة والفنو 	سالمية, اللغات �جن ية واق اkuضا نو ر واق املكتبة, ر واق , رو واق الفكـر والثقافـة، و رو ر
@ðجتمـــــــاÓ واق التواصـــــــل ?ب، و ـــــد رالتـ واق 	, ر اق (عـــــــالم وÓتـــــــصال رو ـــــالر ومطبوعـــــــات �عر�فيـــــــة بــ

 ، �ر ي�  )2-1، 2017ز

�ر , م2019 وA@ عام �اق  يوçعد إعادة �يnلة الر ز �ر الشر�ف(و �ر: ز� , زمكتب شيخ �
قــــم  رم�ـــشو  اق القــــرآن الكـــر?م: اقتـــصر �ــــشاطھ عPـــO. )2019، )3(ر واق التجو?ــــد والقــــراءات, ور , رو

ــــوم العرKيــــــة والــــــشرعية واق العلــ ـــارو, رو ـــة العرKيــــــة للنــــــاطق�ن gغ���ـــ ــــ�اث, واق اللغـــ  وKــــــرامج كتــــــب ال�ــ
  ).�163ـ، 1441مو��8، (

�ة مصر العر�ية �ر�ة بمحافظات جم و قة � ع �ر رفر و   زو

؛ الــذى  �ـر ��ــر نقلـة إيجابيـة ل¤ــشر املـن[\  �اق خـارج اu´ـامع  ع للــر ي�عـد افتتـاح فـر ز ز
ٌ ٌ و و

ة 	سـالم إلـ3Zم دو تحر?ـف ل¦3دف إOa ترسيخ الفكر 	سالمي ال}kيح A@ عقو الن ناس ونقـل صـو ر



   في تعليم القرآن الكريم الشريفدور أروقة األزهر
 بمحافظات جمهورية مصر العربية
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QÛال¤ــسيج الــوط OــPفــاظ عkuتمــع املــصر وا´lعميــق التواصــل مــع أبنــاء اBيأو مغــاالة، و)  ، Bيالبح6ــ
2021(. 

قة A@ اklافظات فيتم عن طر?ق Bشكيل u´نة  ع لألر وأما عن أ�م اvuطوات الختيار فر و
ئ¨ـسIا مـدير عـام اu´ـا �ـر يnـو  �ربقرار فضيلة وكيل  �ـر وأعـضا3òا مـن الـشئو الIندسـيةنز �نمع  , ز

ة )2021الفقـي،  (نوالـشئو القانونيـة, نوالـشئو املاليـة, والعالقات العامة ئـ¨س 	دا ر ثـم مخاطبـة  ر َّ

اق 3sــا ب��شــيح �مـــاكن املتاحــة ة اu´ـــامع , واملركز?ــة للمحافظــة الRــ� يــراد فـــتح فــرع للــر رثــم تقــوم إدا َّ

�ـــر gعمــــل معاينــــات لألمــــاكن امل �ه مــــن �مــــاكن ز ــا ررóـــkة مــــن أجــــل تحديــــد املnـــان املناســــب واختيــ
اق عـــا للـــر واملرóـــkة لتnـــو فر ًو اســـة 3sـــا, ن  روالوقـــوف عPـــO متطلبا�3ـــا واحتياجا�3ـــا قبـــل اســـتôناف الد

�ــــر( �ــــر: زبوابــــة � قــــة, زا��ــــامع � اق القــــرآن الكــــر�م، , و�ر  وçعــــد اختيــــار املnــــان )18، 2020ور
�ـــر �اقز�فـــضل يـــصدر قـــرار وكيـــل  و باعتمـــاد املnـــان اvlتـــار فرعـــا للـــر مقابلـــة مـــع الـــ�� حـــسن  (ً

  .)2020عزام، 

ات لIـــــم  �ر، وعقـــــد اختبـــــا ـــاأل ـــع ذلـــــك 	عـــــالن عـــــن طلـــــب محفظـــــ�ن مـــــن العـــــامل�ن بــ رو?tبــ ز
ســ�ن ربالت¤ــسيق مــع u´نــة مراجعــة املــ}kف، ثــم 	عــالن عــن فــتح القبــو لدفعــة جديــدة مــن الدا , ل

ات تحديــــد املـــستو لIــــم،  ىوعقـــد اختبـــا ــال²�امج حـــسب مــــستو?ا�3مر �ــــر(ثـــم Bـــسكي�3م بــ : زا��ـــامع �
�ر ع�¡ موقع التواصل �جتما�� الف<س،    ).2020زالصفحة الرسمية ل��امع �

قـة  ووأوOa فضيلة 	مام �ك²� �ستاذ الدكتو أحمد الطيب، ا�تماما gعودة اkuيـاة لألر ًر

�ـر ��ر?ـة بجنبـات اu´ـامع  �ز اسـية ي, ز �ـر، و?حـضر�ا رفـتم وضـع بـرامج د �زحاضـر 3sـا كبـار علمـاء 
ا، ولـم يقتــصر  ا وصــغا جــاال و�ـساءا كبـا جIـا  ًجميـع الفئـات مــن طـالب العلــم مـن داخـل مــصر وخا رً ر ر ًر ً

قــة  �ـر فقــط، بـل عمــم التجرKـة، وفــتح أر ��ـر gعــودة ال¤ـشاط لIــا داخـل اu´ــامع  �وا�تمـام شــيخ  َ َّ ز ز
�ـر gعـدد كب�ـ� مـن اklافظـات 3sـدف Bع �?ـةزلí´ـامع  و�عـرض الباحــث . رميمIـا بnافـة أنحـاء اu´مIو

@Pع فيما ي   :ولIذه الفر

قــــم  �ــــر القــــرار  �رأصــــدر وكيــــل  �ــــر 7بافتتــــاح , م2019لــــسنة ) 2045(ز �قــــة  ع ألر ز فــــر و و
اق التجمع اvuامس(باklافظات فتم فتح  واق مصر اu´ديدة, ور واق مدينة نصر, رو بمحافظة ) رو

اق القـــــــدس(وفـــــــتح , القـــــــا�رة واق, ور ـــــةرو ــــــصل,  كرداســ واق فيـ اق (وفـــــــتح , بمحافظـــــــة اu´�ـــــــ�ة) رو ور
�ر الشر�ف (بمحافظة القليوKية) باسوس قم : ز� �ر  رقرار وكيل �   ).2019، )2045(ز

قـم  �ــر القــرار  �رثـم أصــدر وكيـل  قــة 7بافتتــاح , م2019لــسنة ) 2807(ز ع أخــر ألر و فـر ىو
�ـــر باklافظـــات فـــتم فـــتح  �اق دميـــاط القديمـــة(ز واق د, ور , بمحافظـــة دميـــاط) ميـــاط اu´ديـــدةرو

ـــ�ن( ـــانو بنـــ ـــدي�Û 	عــــــدادي الثـــ واق معIــــــد �قــــــصر الـــ يو �ــــــر الــــــشر?ف بالقرنــــــة, ر �ــــة  واق مكتبــ زو ) ر
شـــدى(, بمحافظـــة �قــــصر واق معIـــد فتيــــات الـــشيخ حــــس�ن  رو واق معIــــد فـــؤاد �و الثــــانو , ر ىو ل ر

ــــة البعـــــوث 	ســـــالمية بالعـــــصافرة(, بمحافظـــــة أســـــيوط) بنـــــ�ن واق مدينـ ?ة) رو  ربمحافظـــــة 	ســـــكند

�ر الشر�ف( قم : ز� �ر  رقرار وكيل �   .)2019، )2807(ز

قــم  �ــر  �رتبعــھ قــرار وكيــل  �ـــر 5بافتتــاح , م2020لـــسنة ) 164(ز �قــة  ع أخــر ألر ز فــر و يو
اق املعIد �حمدى الثانو بن�ن بطنطا(باklافظات فتم فتح  ير واق معIـد (, بمحافظة الغرKيـة) و رو

ة 	عـــدادي  ?ق 	عـــدادي الثـــانو (, بمحافظـــة الدقIليـــة) يالثـــانو بنـــ�نراملنـــصو واق معIـــد الزقـــا يو ز ر
واق معIد كفر الشيخ 	عدادي الثانو بن�ن(, بمحافظة الشرقية) بن�ن يو , بمحافظة كفر الشيخ) ر
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واق معIـــد ب�3ــــا النمـــوذOõ بنــــ�ن( �ــــر الـــشر�ف (بمحافظـــة القليوKيــــة) رو قــــم : ز� �ــــر  رقــــرار وكيـــل � ز
)164( ،2020(.  

قــم  �ـــر القـــرار  �رثــم أصـــدر وكيــل  ز قـــة 3بافتتـــاح , م2020لـــسنة ) 306(َّ ع أخـــر ألر و فــر يو
�ــــر باklافظــــات فــــتم فــــتح  �اق معIــــد فتيــــات بÛــــ� ســــو?ف 	عــــدادي الثــــانو(ز ير بمحافظــــة بÛــــQ ) و

واق معIد املنيـا الثـانو للبنـ�ن(, سو?ف يو واق معIـد سـو�اج الثـانو للبنـ�ن(, بمحافظـة املنيـا) ر يو ) ر
�ر الشر�ف( افظة سو�اجبمح قم : ز� �ر  رقرار وكيل �   ).2020، )306(ز

قـــم  �ـــر  �رثـــم صـــدر قـــرار وكيـــل  قـــة 7بافتتـــاح , م2020لـــسنة ) 2590(ز ع أخـــر ألر و فـــر ىو
�ـر باklافظــات �اق معIـد شــب�ن الnـوم الثــانو(فـتم فــتح : ز ير اق معIــد (و, بمحافظـة املنوفيــة) و ور

?ة) فتيــات ســموحة اق معIــد فتيــات دم�3ــو النمــوذõ@( و,ربمحافظــة 	ســكند رر واق معIــد بنــ�ن , و رو
ــــانو يدم�3ـــــو الثـ ــــد بنـــــ�ن قنـــــا الثـــــانو(و, بمحافظـــــة البح�ـــــ�ة) ر اق معIـ ير ــــا, و واق معIـــــد فتيـــــات قنـ ) رو
اق معIد الشيخ دمحم متوa@ الشعراو الثانو النموذõ@ بن�ن(و, بمحافظة قنا ير ي بمحافظة أسوان ) و

�ر الشر�ف( �: ز� قم زقرار وكيل �   ).2020، )2590(رر 

قــة املفعلــة لتعلــيم القــرآن الكــر?م Aــ@ اklافظــات بلــغ عــدد�ا حRــ�  وو?ــر الباحــث أن �ر ي
ع تـم إصـدار قـرار , ًم ثالث�ن فرعا A@ ثما�ي عشرة محافظة3ß2021اية عام  وو�ناك العديـد مـن الفـر

@P3ا كما يßياKيام املقبلة و� @A شغيلtا ولك�3ا قيد الIافتتاح:  

قـم صدر ق �ر  �ررار وكيل  �ـر 5بافتتـاح , م2021لـسنة ) 2327(ز �قـة  ع أخـر ألر ز فـر و يو
ـــة أســــــيوط ـــدا÷ي: (بمحافظــ ــــشيخ العــــــدو 	بتــ ـــد الــ اق معIـــ ير ـــد بÛــــــQ عــــــدي الوســــــطى (و, )و اق معIـــ ور

اق معIد بQÛ عبد الرحيم 	بتدا÷ي(و, )	بتدا÷ي اق معIد بQÛ عدي القبلية(و, )ور اق معIد (و, )ور ور
�ر الشر�ف() يدادي الثانوالفتيات 	ع قم : ز� �ر  رقرار وكيل �   ).2021، )2327(ز

قم  �ر  �روصدر قرار وكيل  �ر 9بافتتاح , م2021لسنة ) 2824(ز �قة  ع أخر ألر ز فر و يو
بمحافظــة  وثالثــة أفــرع, ربمحافظــة بــو ســعيد 	ســماعيلية؛ وفرعــان فــرع�ن بمحافظــة: باklافظــات

اق مجمـــع معا�ــد آل نـــوح Óبتـــدا÷ي : (ر �حمــر بيا3ßـــا كمـــا يPــ@وفرعـــان بمحافظــة البحـــ, الــسو�س ور
اق معIـــد الـــسالم(و, )يو	عـــدادي والثـــانو للبنـــ�ن وللفتيـــات Óبتـــدا÷ي و	عـــدادي؛ وقاعـــات مبÛـــ�  ور

�ــــر(و, بمحافظــــة 	ســــماعيلية) يالــــسالم 	دار �اق معا�ــــد أبــــو عــــالء  ير ز اق (و, )ر �ــــO الز�ــــو-و ور
اق معIد (و, ربمحافظة بو سعيد)  �O املناخ-ي÷ي و	عدادي والثانو بن�نÓبتدا رمعIد بو سعيد ور

اق معIـــــد امللـــــك فيـــــصل Óبتـــــدا÷ي (و, )يوالـــــسو�س 	عـــــدادي الثـــــانو القـــــديم, املالحـــــة 	بتـــــدا÷ي ور
ـــانو للفتيـــــات اق مجمـــــع معا�ـــــد املـــــستقبل النمـــــوذõ@(و, )يو	عـــــدادي والثــ Óبتـــــدا÷ي و	عـــــدادي  ور

اق مجمـع معا�ـد الغردقـة النمـوذõ@(و, بمحافظـة الـسو�س) وللفتيـاتيوالثانو للبنـ�ن  Óبتـدا÷ي  ور
ب( و, )يو	عـدادي والثــانو للبنـ�ن والفتيــات أس غـا اق  رر ر  )يÓبتــدا÷ي و	عـدادي والثــانو للفتيــات و

�ر الشر�ف(البحر �حمر ب قم : ز� �ر  رقرار وكيل �   )2021، )2848(ز

ـــر صــــد ــا أخـ çعــــة عــــشر فرعــ يو�ــــذه أ ً ـــا قيــــد الtــــشغيلر ـــذا يبلــــغ , ر قــــرار افتتاحIــــا ولك�3ـ و3sـ
قة  ?ة مصر العرKية، و?ر الباحث أن 44ومجموع �ر اقا بمحافظات جمIو ي ر ر قةًو BسOã لفتح  و�ر

?ة خالل �يام املقبلة ع لIا A@ �افة محافظات اu´مIو رفر   . و
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ا Aـ@ مـايو  �ــر تـم إيقافIـا gعـد إعــادة �يnل34ـ قـة لأل زوقـد �انـت �نـاك أر اق 2019و وم؛ م�3ــا ر
 البوابــــة -بمنطقــــة خــــدمات ع ) املدينــــة(حــــدائق ��ــــرام بمحافظــــة القــــا�رة؛ ومقــــره مــــØ´د التقــــى 

ــــ¡ الفــــــ<س ( الراgعـــــة بحــــــدائق ��ــــــرام ــــدائق ��ــــــرام ع�ــ �ــــــر بحــ اق � ــــصفحة الرســــــمية للــــــر يالــ ز و
اق التجمع الثالث بمحافظة القا�رة الذى افتتح يوم ،  )2021بوك، م؛ و�ـان 2017 مايو 4ووم�3ا ر

واق القــــا�رة اu´ديـــدة بمحافظــــة , )2021عبـــد ال ـــادي، (مقـــره مـــØ´د الكــــر?م بـــالتجمع الثالــــث  رو
�ـر الـشر�ف ( بالقـا�رة-القـا�رة؛ ومقـره مؤسـسة املIنـد ، : ز� �ــر اق � يتقر�ـر الـر ز ، 2016 -2015و

197.(  

ــــبعض اu´معيـــــــات  ــــــا �انـــــــت تاgعـــــــة لـــ قـــــــة أ3ßـ ع لألر ـــــر ـــــاف �ـــــــذه الفــ ــــث إيقــ وو?فـــــــسر الباحـــ و
�روامل �زؤسسات ا�vu�ية والQR من املمكن أن تتلقى دعما ماليا باسم  ً ع توجد Aـ@ , ً وأو أن �ذه الفر

قابة �ر عل3Zا وال  راملساجد الQR ال إشراف لأل أى ,  الnاملة عل3ZاالسيطرةنوKالتاa@ ال تnو لھ , ز رولIذا 
�ـــر ومعا�ــــده Aـــ@ عواصـــم اklافظـــات �ـــ �قـــة Aـــ@  ع �ر �ـــر أن تnـــو فـــر �ز وز و عايتــــھ ن ري تnـــو تحـــت  ن

�ـر ممـا يز?ـد ال[´ـوم عليـھ  � Oـaمحمـودة وت¤ـسب إ �ال تحدث أمو غ� �Rح QÛم�زوإشرافھ العل¶Q و ر
  .Aٍ@ وقت �و A@ أشد اkuاجة إOa الدعم واملساندة

أ�مية �عليم القرآن و�علمھ �� الواقع املعاصر: املبحث الثا*ي
ُّ

  

إذا �ـان القـرآن الكــر?م أفـضل الكتـب وأشــرفIا 
ُ

ً�ـان حر?ــا بأمـة القـرآن أال تــدخر جIـدا Aــ@  ُ َّ ّ ّ Â
ِ
Bًعلمـــھ، وBعليمــــھ، ومــــن صــــاحب القـــرآن؛ ســــواء أ�ــــان معلمــــا، أو  َّ

ِ ُ َ ُّ
ًمتعلمـــا ّ

ِ ّ، أو تاليــــا، أو حافظــــا، فــــإن ُ ً ً

ســو هللا  لنفـسھ تـصفو، وأخالقــھ Bـسمو، و�فــضل مـن ذلـك �لــھ أنـھ يــصبح مـن أ�ـل القــرآن، قـال  ر
ّ ّ

صOP هللا عليھ وسلم
ّ ّ

ِن ¥ أ�ل6ن من الناسِإ": (
َّ ََ

ِ ِ ِ ِ
ْ َ َّ قالوا" َّ

ُ َ
سو ا¥؟ قال:  َمن �م يا  َ

ِ
َّ َ ُ لَ َر ْ ُ ْ ِأ�ـل القـرآن : "َ

ْ ُ ْ ُ ْ َ

ُ�ـــم أ�ـــل ا¥ وخاصـــتھ َُّ َّ َ َ
ِ ُ ْ َُ ك ع�ـــ¡ الـــ¦~يح6ن، : ا�~ــــاكم")(ْ َومــــن لـــم يكـــن لــــھ ) 743، 1990راملـــستد

OPسـو هللا صـ نص¨ب مـن القـرآن، فحالـھ كحـال الب¨ـت التـالف؛ لقـو 
ّ ل  هللا عليـھ وسـلمرل

ّ
ِإن الـذي : (

َّ َّ
ِ

ِل<س �� جوفھ »�kء من القرآن ©الب<ت ا�¨رب ِ
َ

ِ
ْ َْ َ

ِ
ْ ٌ َُ َ

ِ ْ َ
ِ ِ

ْ َ
ِ

َ
  )27، 1998سfن الBCمذي، : الBCمذي)( 

عايــة �ــذا الكتــاب و�Óتمــام بــھ  روال شــك أن مــن أوجــب واجبــات �مــة أفــرادا وجماعــات  ً

ًوإعطاؤه مساحة من أوقا�3م والعناية بھ حفظا وفIما، ً
ً تدبرا وعمال، تطبيقا و�شرا ًً ً

.  

ـــا اشــــتمل عليــــھ مــــن �دايــــة إaــــO العقائــــد الــــ}kيحة،  ىوتكمــــن أ�ميــــة القــــرآن الك²ــــ� فيمـ
ـــاء  ـــن Bعــــاليم بنـ والعبــــادات اkuقــــة، و�خــــالق الكر?مــــة، والtــــشر�عات العادلــــة، ومــــا اشــــتمل عليــــھ مـ

ّوإن املــــسلم�ن لــــو جـــددوا إيمــــاß. اl´تمـــع الفاضــــل، وتنظـــيم الدولــــة القو?ـــة 3م بأ�ميـــة �ــــذا الكتــــاب ّ
نالكر?م، و�انوا جادين Ó @Aل��ام والطاعة ملا فيھ من أوامـر وتوج3Zـات إلIيـة حكيمـة، فـإ3ßم يجـدو  ّ

ة، و�عـم ال Bعـد وال  ة وحـضا حية طا�رة، وقوة سياسية وحرKيـة، وثـر ّما يحتاجو إليھ من حياة ر
ٍ

َ ِ ر و و ن
OaعــاB ؛ قــال�Õøولــو أن أ�ــل القــر آمنــ﴿: تحــ

ُ َُ ى
ْ ََ ْ َ ََّ ْ ض َ ِوا واتقــوا لفتحنــا علــNم بر©ــات مــن الــسماء و� ِ

ْ رَ
َ ْ َ َ ْ َِ َّ َْ َ

ِ ٍ ْ َ َْ َ َ َ َّ

ولكـــن كـــذبوا فأخـــذنا�م بمـــا ©ـــانوا يكـــسبو
َ ْ َّ نَ ُ

ِ
َ ُ َُ َ

ِ
ْ ُ ْ َ َ ْ

اد املـــسلمو ا�vuـــ� والـــصالح ]. 96: �عـــراف[﴾ ِ نوإذا أ ر
والعـزة ألنفـسIم وأمـ34م، فعلــ3Zم اتبـاع �ـدي نبــ3Zم صـOP هللا عليـھ وســلم و�ـkابتھ

ّ ّ ّ ّ ùــQÕ هللا ّ ر الكـرام 
 ّعـ�3م Aـ@ حفـظ القـرآن وفIمــھ والعمـل بمـا فيـھ؛ ألنــھ لـن يـصÇí آخـر �ـذه �مــة إال بمـا صـÇí بـھ أولIــا

  ).28م، 1998مستو، البغا، (

,  أن القرآن بمثابة نـدوة علميـة للعلمـاء:ومما يBEز أ�مية القرآن من الناحية التعليمية
اد تقــــ, ومá´ــــم لغــــة للغــــو?�ن ض klــــب الــــشعر و�3ــــذيب , و?م لــــسانھرومعلــــم نحــــو ملــــن أ ووكتــــاب عــــر

ف للشرا÷ع والقوان�ن, العواطف ة من , رودائرة معا رو�ل كتاب سماو جاء قبلھ ال �ساو أد�ى سو ى ي
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ه Aــــ@ حــــسن املعــــا�ى وا�ــــØ´ام �لفــــاظ جــــال الطبقــــة الراقيــــة Aــــ@ �مــــة , رســـو رومــــن أجــــل ذلــــك نــــر  ى
	سالمية يزدادو تمسnا 3sذا الكتاب

ً اء�م �لما , ن آلياتھ يز?نو 3sا كالمIمًواقتباسا, ن رو? نو عل3Zا آ ن
فعة A@ القدر دادوا  را   )47، 2013ع�¡،  (ونبا�ة A@ الفكر, ز

 أن القــــرآن يــــدعو 	�ــــسان :وممــــا يEــــBز أ�ميــــة القــــرآن مــــن الناحيــــة الفكر�ــــة والعقليــــة
ِّفعـــل مختلـــف ُبإkuـــاح واûـــÇ إaـــO التفكـــر والتـــدبر والتأمـــل والتعقـــل والتـــذكر وÓســـت¤باط؛ وKـــذلك ي

َ

ات 	�ـسان للتجديــد والتحر?ـر وÓســتقالل؛ وBعز?ــز  رالقـو الnامنــة الRـQ تطلــق سـراح العقــل؛ وقــد ى
ادة اkuرة والبص��ة النافذة ٍكما دعا A@ عدد من آياتھ الكر?مة إOa التخلص من عادات تقوم عOP , ر	

رفIـو 3sـذا يحـر 	�ـسان مـن مجرد 	لف والتقليد ملن سبق مـن آبـاء وأسـالف مـن غ�ـ� تـدبر وBعقـل 
  ).7-6، 1978فايد،  (والعادات البالية, قيد �باطيل و�فnار الساذجة

ف العلميــة اkuديثــة ت¨ــسر لنــا :وممــا يEــBز أ�ميــة القــرآن مــن الناحيــة العلميــة ر أن املعــا
ه . فIــــم gعــــض �يــــات القرآنيــــة الRــــý Q´ــــز �Óــــسان عــــن فIمIــــا س اختبــــا رفــــالقرآن ي²ــــ�ز للــــذى يمــــا ر

وþــــÓ Oتفـــاق التــــام مــــع النظر?ــــات , حليلـــھ بموضــــوعية �املــــة Aـــ@ ضــــوء العلــــم ذات¨تــــھ اvuاصـــة بــــھوت
جــل Aــ@ عــصر دمحم , العلميــة اkuديثــة  OــPتجعــل مــن املــستحيل ع Qرو?كــشف حقــائق مــن النــوع العل¶ــ

ِإذ كيــف يت¨ــسر لرجــل حــرم العلــم Aــ@ �ــشأتھ أن يخ²ــ� عــن حقــائق Aــ@ , ملسو هيلع هللا ىلص أن يكتبــھ
ْ ُ َ

ِ
ُ Qالنظــام العل¶ـــ

نودو أن يnـــو منـــھ أي خطـــأ, زتتجـــاو وســـع أي �ـــائن إ�ـــسا�ي Aـــ@ �ـــذا الـــزمن  -154، 1990بو©ـــاي،  (ن
293(.  

�س بو�اي ريقو مو ة العلمية اvuاصة بـالقرآن إaـO حـد gعيـد: ل ٍلقد أد�شتQÛ �ذه الصو , ر
مــن ثالثــة ًأل�ـي لــم أكــن أظـن أبــدا أنــھ يمكـن حRــ� �ــذا الـزمن أن نكtــشف Aــ@ نـص مكتــوب منــذ أكîـ� 

ف  ـــا ـــات املتــــصلة بموضــــوعات شــــديدة التنــــوع ومتفقــــة تمامــــا مــــع املعـ ــا عــــددا مــــن اليقي¤يـ رعــــشر قرنــ ً ً ً

  .)148-147، 1990بو©اي، (العلمية اkuديثة

�ر الشر�ف �� �عليم القرآن الكر�م: املبحث الثالث قة � زالدو الBCبو ألر و ي   ر
اق القــرآن الكــر?م الــذى ¦3ــدف إaــO �ــ شر تحفــيظ القــرآن الكــر?م بــ�ن ويقــوم 3sــذه املIمــة ر

ســــ�ن Aــــ@ Bعلــــم النطــــق الــــ}kيح آليــــات القــــرآن  رالفئــــات اvlتلفــــة، وضــــبط الــــتالوة، ومــــساعدة الدا
اق إaـO مـستو?ات بحـسب اkuفـظ،  والكر?م، وBعلـيم التجو?ـد وأحnـام الـتالوة، مـن خـالل تقـسيم الـر

ـــا يtــــيح لnــــل óــــvص اختيــــار املــــستو الــــذي يناســــبھ  �ــــر الــــشر�(ىممـ �ــــر، , فزبوابــــة � زا��ــــامع �
2020.(  

ه B @Aعليم القرآن  اق القرآن الكر?م؛ ودو ?خية عن ر رو�عرض الباحث فيما يP@ لنبذة تا و ر
�ر قبل  �قة A@ عام �يnلةزالكر?م وتحفيظھ باu´امع  ه B @Aعليم القرآن , م؛ وçعد�ا2019و �ر رودو
ه A@ تحفيظ القرآن الكر?, الكر?م وتحفيظھ A@ محافظات مصر   : م عن gعدرودو

اق القرآن الكر�م .1 �خية عن ر ونبذة تا  ر

ة �وقــاف عــام  ا �ــر مــن و ��ــر gعــد اســتالمھ اu´ــامع  �رلقــد قــام  ز اســتôناف م؛ ب2014زز
�ـــر الــــشر?ف  �زحلقـــات تحفـــيظ وتجو?ـــد القــــرآن الكـــر?م بـــالقراءات العــــشر عPـــ@ يـــد أئمــــة اu´ـــامع 

�ر( �ر أخبار ا��امع: زبوابة � قة, ز� اق , و�ر   .)42، 2021العلوم الشرعية والعر�ية، ور
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�ـــر بإعـــادة نظـــام 2015وAـــ@ عـــام  �لتحفـــيظ القـــرآن الكـــر?م؛ فـــاتبع " الكتات¨ـــب"زم؛ قـــام 
نظــام املقــرأة kuفــظ القــرآن وإجــادة أحnــام التجو?ــد حRــQ يمكــن قراءتــھ بإتقــان وKــالتلقي عPــO أيــدي 

�ـــر بطر?قـــة املـــ}kف املعلـــم  ��ـــر الـــشر�ف(زمـــشايخ اu´ـــامع  �ـــر،:ز� ة العامـــة ل��ـــامع � ز Dدا  ر
2015.(  

ــــراءات(م؛ قـــــام 2016وAـــــ@ عـــــام  اق القـــــرآن الكـــــر?م والقـ نبالتعـــــاو مـــــع مـــــدن البعــــــوث ) ور
سـة 	مـام الطيـب لتحفـيظ "	سالمية ومجمع البحوث 	سالمية؛ بتعليم الطلبة الوافـدين Aـ@  رمد

�ر(" القرآن الكر?م وتجو?ده للوافدين اق القرآن: زبوابة �   .)92، 2021، ور

ات لتحفــــــيظ القـــــرآن �ــــــامال 2017وAـــــ@ عـــــام  اق القــــــرآن الكـــــر?م، دو ــــشاط ر م؛ شــــــمل �ـ
ً

ر و
ة التجو?د، ومقـرأة املـ}kف املعلـم ، ودو ة القراءات العشر الصغر روتالوتھ تالوة �kيحة، ودو  ىر

  .)2021عبد ال ادي، (

اق gعمــل منحــة إلعـداد محفظــي القـرآن  إلعــداد  ات مــد�3ا ثـالث ســنوالكــر?موكمـا قــام الـر
 نمحفظ�ن متقنـ�ن للقـرآن؛ �ـستطيعو القيـام بمIـام تبليغـھ وتحفيظـھ وشـرح معانيـھ gـشnل م ـسط

�ر( �ر: زبوابة � قة، , زأخبار ا��امع �   ).2020و�ر

ـــام  اق القــــرآن الكــــر?م منحــــة إلعــــداد محفظــــات القــــرآن الكــــر?م، 2018وAــــ@ عـ وم؛ نظــــم ر
َّ

 منـضبط ملواجIـة Óسـتغالل مـن[\ًغلوطـة، بنـاء عPـ3s Oدف تأ�يل اklفظات، وتـ}kيح املفـا�يم امل
�ـــر الـــشر?ف gعيـــدة عـــن الtـــشدد �زالـــس�� لـــبعض دو التحفـــيظ، وإيجـــاد ب¨ئـــة علميـــة عPـــO مـــن[\   ر

�ر الشر�ف( �ر, زبوابة �   ).2020, زا��امع �

�ــر وإعــادة �يnلتـــھ 2019وAــ@ عــام  �اق القــرآن الكــر?م باu´ـــامع  زم؛ تــم تطـــو?ر �ــشاط ر و
ة ج آن الكر?م ب�ن الفئات اvlتلفـة، رديدة؛ وتفعيلھ A@ عدة محافظات 3sدف �شر حفظ القربصو

سـ�ن Aـ@ Bعلـم النطـق الـ}kيح آليـات القـرآن الكـر?م ِوضـبط الـتالوة، ومـساعدة الدا
ُّ ََ �ــر (ر : زبوابـة �

�ر،    ).2019ز�عرف ع�¡ حصاد �يئة كبار العلماء وا��امع �

ـــام  اســــة مــــ2020وAــــ@ عـ س رم؛ تــــم توقــــف الد م إaــــ3ß Oايــــة شــــIر أكتــــوKر 2020رن شــــIر مــــا
ونا2020 اسة مرة أخر A@ نوفم²� , رم؛ وذلك gس ب تف��Õ وKاء �و يثم عادت الد ر َّ ً

م؛ و3ß @Aاية 2020
Âم تم فتح حلقات التحفيظ إليك��ونيا2020عام  َّ  .  

�ر قبل إعادة ال يLلة ��  .2 �ر �� تحفيظ القرآن با��امع � اق � زدو الر يز   م2019ور

اق ف�ـد ̈ـب ردو إaــO اسـتعادة الكــر?م القـرآن ور ومــساعدة الطـالب املــصر?�ن , الكتات
وإحيــاء Bعلــيم القــراءات العــشر املتــواترة بــ�ن , والوافــدين Aــ@ Bعلــم القــرآن الكــر?م وحفظــھ وتجو?ــده

ســ�ن والوعـــاظ Aـــ@ , وتنميـــة مــوا�3ëم, يواكtـــشاف ذو �صــوات اkuـــسنة, املــسلم�ن فـــع كفـــاءة املد رو ر
وتنميــة التواصــل الفعــال مــع شــباب اu´امعــات مــن خــالل مــسابقات , ن الكــر?م وحفظــھتــالوة القــرآ

�ــر(حفــظ القــرآن الكــر?م وBعلــم القــراءات وتنميــة موا�ــب �صــوات ، : زا��ــامع � �ــر اق � يالــر ز و
2017 ،2( . @Pو?مكن تفصيل ذلك فيما ي)ـر الـشر�ف� �ـر: ز� ، , زا��ـامع � �ـر اق � يتقر�ـر الـر ز و
2017 ،19-28(.  

�ـ :الكتات<ـب ردو اسـتعادة  . أ  وذلـك الكـر?م، القـرآن kuفـظ قالطـر وأسـIل أفـضل ارباعتبا
 املعلم وذلك امل}kف بطر?قة املسلم�ن لعموم اu´ماعية العامة املقرأة إقامة :خالل من

ة لIم ل¨س ومن السن لكبار نيجيدو ال ومن الكر?م، القرآن حفظ عOP رالقد وال  .القراءة ُ
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 اu´ـامع بـ}kن اu´معـة عـدا يوميـة بـصفة ال¤ـشاط �ـذا و?قـام, �ـش��ط ف3Zـا Óنتظـام
�ر �ة ال±شB6(ز �ر حصن التالوة: ومر   .)2016, ز�

çعــة مــستو?ات متعــددة  اق القــرآن الكــر?م إaــO أ رولقــد توقفــت �ــذه املقــرأة gعــد تقــسيم ر و
حـد مــن ًو�ـان مـن املمكــن أن يجلـس مـستمعا Aـ@ �ــذه املـستو?ات أي أ, لnـل مـن املـصر?�ن والوافــدين

ة اu´ـامع إaـO أن تتقيـد , الناس ونا املستجد حـال دو ذلـك؛ فقـد اضـطرت إدا رإال أن ظIو وKاء �و ن ر ر
اق القــرآن الكـر?م وال��امIــا بــاإلجراءات , ًحرصــا م�3ــا عPــO �ـkة املــواطن�ن, وبـالطالب املــØ´ل�ن Aــ@ ر

?ــة ة املــØ´د gعمــل مقــرأة لتعلــيم القــرآن لí´مIــو ع²ــ� ا. زÓح��ا رثــم قامــت إدا ايـــة ر ولبــث املباشــر بر
  .م2021حفص عن عاصم A@ عام 

 خـالل مـن :�وعمليـا �علميـا التجو�ـد �علـم �ـ� والوافـدين املـصر�6ن الطـالب مـساعدة  . ب
?ب �ـر الـشر�ف(نالkíـ مـن خاليـة �ـkيحة علميـة بطر?قـة عPـO قـراءة القـرآن رالتـد : ز�

�ر،   وم�ن) طفالمCن تحفة �( �طفال تحفة م�ن حفظو )2018زقطاع مكتب شيخ �
?ـة �ـة( راu´ز ًشـرحا وافيـا وشـرحIا) رمـCن ا��ز  �ـذه تطبيـق مـن الطـالب يـتمكن حRـ� ً
ًتطبيقـا عمليــا �حnـام �ـر الـشر�ف(القرآنيــة �يـات قـراءة عنـد ً�ـkيحا ً ا��ــامع : ز�

�ــر اقـــا خاصــا بالتجو?ـــد و  )2018, ز� قــة ليــص�� ر Bًغ�ــ� �ـــذا النظــام عنــد �يnلـــة �ر ً و و
  .والقراءات

تقــاء باملـــستو العل¶ـــQ للمتلقـــ�ن :  �علـــيم القـــراءات العــشر املتـــواترةإحيــاء  . ت Ó يمـــن خـــالل ر
ايــة بمبــادئ علــم القــراءات وتوجI3Zــا وKيــان معــا�ي القــراءات وتتــضمن  رحRــ� يnونــوا عPــO د

دة ف3Zــــــا ـــوا ـــراءات الـــ ة املــــــضية وKيــــــان معان3Zــــــا وأوجــــــھ القـــ رشــــــرح الــــــشاطبية والــــــد �ــــــر (ر ز�
�ر: الشر�ف ، والر, زا��امع � �ر ياق � قة ). 2018ز ووBغ�� �ذا النظام عند �يnلة �ر

اقا خاصا بالتجو?د والقراءات ًليص�� ر ً  .و
 �ـ� ا�~ـسنة و�صـوات املوا�ـب و�ـ��يع �مـة ر�ـوع بـ6ن الكـر�م القـرآن حفـظ *ـشر  . ث

  خالل ما يP@ من واملديح القرآن
�ـر باu´ـامع الكـر?م القـرآن محفظـي إعـداد منحـة � � :نظـام�ن PـOع  وBـشتمل؛الـشر?ف ز

 والتث يت املراجعة 3sدف الكر?م القرآن حفظة بھ يلتحق: الواحدة السنة نظام: أول ما
�ــر  املــن[\ ومعـالم 	ســالمية بالثقافــة وال�ـ�ود �ي �ــر الـشر�ف(ز �ــر: ز� , زا��ــامع �

 ، �ر اق � يتقر�ر الر ز  للراغب�ن A@ حفظ :نظام الثالث سنوات :ثانNما) 22-21، 2017و
و�ـان لIـذا . الكر?م، عOP أيدي مشايخ متقن�ن حاذق�ن لIم سـند متـصل بـالن¼Q ملسو هيلع هللا ىلصالقرآن 
اســـيا �ـــشتمل عPـــOالنظــام  ا د ًمقـــر رً Âحفـــظ القـــرآن الكـــر?م �ـــامال بأحnـــام التجو?ـــد علميـــا : ر ً

سـم املـ}kف  روعمليا بواقع عشرة أجزاء سنو?ا، باإلضافة إaـO التفـس�� وعلـوم القـرآن و ً Â

و?مـنح املتم�ـ�ون جـوائز Bـ�´يعية وحـوافز . لوقف وÓبتداء والثقافة 	سالميةوأحnام ا
?ة �ر الشر�ف (ردو �ر، , زبوابة �  ).2017زا��امع �

�ر وال�R بلغ  � ��ر خارج اu´امع  �اق  ع الر زمنحة إعداد محفظي القرآن الكر?م بفر يز و و
س600يعـدد املتقــدم�ن ف3Zــا مــن القــا�رة الك²ــ�  140نــة البعــوث 	ســالمية ومــن مدي, ر دا

سا ًدا سا115ومن اu´��ة , ر ً دا س209ومن القليوKية , ر ة , ر دا سا80رومن املنصو ً دا ومن , ر
?ة  س500ر	سكند س 800ومن أسيوط , ر دا �ر الشر�ف(ر دا �ـر: ز� تقر�ـر , زا��امع �

 ، �ر اق � يالر ز  )22-21، 2017و
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بوابــة (  مــضانية AــO حفــظ وتجو?ــد القــرآنالر املــسابقات: وم�3ــا: مــسابقات القــرآن الكــر?م �
�ـــــــر �ـــــــر ا��ـــــــامع: ز� قـــــــة، , ز� �ـــــــر الـــــــشر�ف( مـــــــسابقة الز�ـــــــراو?ن )33، 2021و�ر : ز�

�ــــــر،  ــــرام) �1ـــــــ،1439زا��ـــــامع � ـــدائق ��ــ ــــسابقة القــــــرآن الكــــــر?م بفــــــرع حـــ ا��ــــــالد، ( مــ
�ر الشر�ف" (أندي �صوات"مسابقة , )2017 �ـر، : ز� سابقة مـ, )2، 2017زا��ـامع �

�ر الشر�ف( أkuان من السماء �ر، , زبوابة � وتم اختبار املتقـدم�ن  .)2016زا��امع �
�ــــر الــــشر�ف (عPـــO يــــد u´نـــة متخصــــصة Aــــ@ أحnـــام التجو?ــــد والـــتالوة و�داء ة : ز� رDدا

�ر،    )1ه، 1439زالعامة ل��امع �

Kـط الطـالب بـأعالم .ومـن املفيـد إعـادة النظـر Aـ@ إعاد�3ـا, ولقد توقفت �ذه املسابقات ر و
 .و�B´يع املوا�ب الصوتية من القراء واملب34ل�ن, القراء اkuالي�ن

اق املتلق6ن لدى الوسطي الفكر وترسيخ العلk¹ التأ�يل  . ج  ©افة ع�¡ الكر�م القرآن وبر
اســة خـالل  مــنمـستو�اNºم �ـر املــن[\ معـالم رد �ي  ال�vــصية وسـمات وأصــولھ ز

�ر الشر�ف(الوسطية  ).2017ز�ر، ا��امع �: ز�

اق املتلق�ن لدى العل¶Q ولقد توقف التأ�يل ولقـد اتـÇÆ , مـستو?ا�3م �افـة عPـO القـرآن وبـر
قـة وأ�ـشط34ا التعليميـة  ات امليدانيـة واملعا�ـشة لألر وللباحث من خـالل املقـابالت ال�vـصية والز?ـا ر

عھ باklافظ �ر وفر �اق القرآن الكر?م باu´امع  واقتصار الدو ال��بو لر زو ي ات عOP حفـظ القـرآن ر
ســ�ن؛  اســـة رالكــر?م فقـــط بمــستو?ات متعـــددة تtناســب مـــع حـــال الدا ردو د أي مــن[\ مـــع اkuفـــظ؛ ن

ا Aـ@ Bعلـيم  ًرو?ر الباحث أن اkuفظ بدو فIم gعض املعا�ي الغامضة خاصة مع الكبار �عد قصو ن ي
س الكبــار مـــع اkuفــظ gعــض التفاســـ�� اvlتــصرة, القــرآن الكــر?م  ككتـــاب رو?و�ـــQÕ الباحــث بــأن يـــد

حRـ� وإن والـس��ة النبو?ـة , ىومحتـو عـن آداب حملـة القـرآن, �لمات القرآن للشيخ حسن�ن مخلـوف
 .لم يكن ف3Zا امتحان

�ر  .3 �ر �� تحفيظ القرآن الكر�م با��امع � اق � زدو الر يز   «عد إعادة ال يLلةور

�ــر وإعــادة �يnلتــھ بــصوتطــو?رلقـد تــم  �اق القــرآن الكــر?م باu´ـامع  ر �ــشاط ر ة جديــدة؛ زو
، 2020شومان، ( وتفعيلھ A@ عدة محافظات 3sدف �شر حفظ القرآن الكر?م ب�ن الفئات اvlتلفة

اســـية. )54 إتقـــان القـــرآن الكـــر?م حفظـــا وتـــالوة Aـــ@ عـــام : أولIـــا, رواشـــتمل عPـــO عـــدد مـــن ال²ـــ�امج الد
ً

إتقان القرآن الكر?م حفظا وتالوة A@ عام�ن؛ وال²�نام: واحد؛ وال²�نامج الثا�ي
ً

إتقان القرآن : ج الثالث
الكــر?م حفظــا وتــالوة Aــ@ ثالثــة أعــوام

ً
çعــة : وال²�نــامج الراgــع,  رإتقــان القــرآن الكــر?م حفظــا وتــالوة Aــ@ أ

ً

�ر،  (أعوام   .)2019زا��امع �

�ـــر مــــن  �اق القـــرآن الكــــر?م باu´ـــامع  زو�عـــرض الباحـــث فيمــــا يPـــ@ ألعـــداد امللتحقــــ�ن بـــر و
  .م2020/2021را�QÕ املصر?�ن والوافدين A@ العام الد

ــــــداد   - أ ــــــصر�6ن(أعـــــ ــــــــــو�ر ) املـــــ ـــــــر �ـــــــــــ� أكتـ �ــــ ــــــامع � ـــــــر�م با��ـــــ ــــــرآن الكــــ اق القـــــ ــــ6ن بـــــــــــر زامللتحقـــــــ و
�ر(م2020 قة،  :زا��امع � ة �ر وإدا  )2020ر

 الفBCة
 ىاملستو م

عدد 
س6ن  رالدا

 عدد ا�~لقات عدد ا�~فظ6ن
 املسائية الصباحية

جال11 (12 232 ل�و 1  1+ ر 
 )�ساء

جال 4 (12 جال1 ) �ساء8+ ر  جال3  �ساء4+ ر    �ساء4+ ر 
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@Pدو السابق ما ي´uب�ن للباحث من خالل اtلي: 

ولعــــل ذلــــك يرجـــع إaــــO أن ف�ــــ�ة , لراgــــع �ــــم أكîـــ� فئــــة مــــن امللتحقـــ�نىأن أعـــداد امللتحقــــ�ن باملـــستو ا -
اسة 3sذا املستو طو?لة وOþ أ�سب ملن لـم يحفـظ مـن قبـل ىالد سـ�ن الكبـار , ر ركمـا أ3ßـا تناسـب الدا

  . ًنظرا لصعوKة اkuفظ وا�شغالIم بأعمالIم
ل أن أعـــداد امللتحقـــ�ن باملـــستو �و þـــO أقـــل فئـــة مـــن امللتحقـــ�ن - جـــع إaـــO أن معظـــم ولعـــل ذلـــك ير, ى

 .والغرض من التحاقIم املراجعة وإتقان التالوة, ن�ؤالء حافظو للقرآن
قــة يتطلــب اkuــاذق�ن بــاkuفظ ولعــل , أن أكîــ� اklفظــ�ن أغلــ3ëم مــن الرجــال - ووذلــك ألن العمــل باألر

نباإلضافة إOa سOã الرجال لتحس�ن دخلIم وKالتاa@ يحرصو , ًالرجال أكî� إتقانا لkíفظ من ال¤ساء
@Aعمل إضا OPع. 

سـ�ن مـن املـوظف�ن , أن أغلب اkuلقات وأكî��ا اkuلقات املسائية - اجـع إaـO أن أكîـ� الدا رولعل ذلـك  ر
ــــم اkuـــــضو صـــــباحا؛ وقـــــد يرجـــــع ذلـــــك لـــــس ب آخـــــر أال و�ـــــو أن  ـــة فـــــال يتـــــاح لIـ ًأو العـــــامل�ن بالدولــ ر

قة �ر?ة وA@ املساء يحفظو باألر �واklفظ�ن �عملو بال�3ار باملعا�د  ن  .زن
س�ن باملستو الثا�ي إOa نظام�ن ت - يم تقسيم الدا ر قة قبل إعادة الIيnلة) قديم(َّ س�ن باألر وو�م الدا , ر

قة gعد تحديد مستوا�م) جديد(و سو اu´دد امللتحق�ن باألر وو�م الدا ن  .ر
ســ�ن أغلــ3ëم مــن ال¤ــساء - ولعــل ذلــك يرجــع إaــO تفــرغIن , رأن أكîــ� امللتحلقــ�ن ب²ــ�امج اkuفــظ مــن الدا

يوقد تnو لد¦3ن الرغبة A@ اkuفظ أقو من الرجال, رجالأكî� من ال   .ن
�ـــــــر أكتـــــــو�ر ) الوافـــــــدين(أعــــــداد   - ب اق القــــــرآن الكـــــــر�م با��ــــــامع � زامللتحقــــــ6ن بـــــــر  م2020و

�ر( قة،  :زا��امع � ة �ر وإدا   )2020ر

 ىاملستو م
عدد 

س6ن  رالدا
 الفBCة عدد ا�~لقات عدد ا�~فظ6ن

جال1( 2 33 ل�و 1  مسائية ) �ساء1+ رجال 1( 2 ) �ساء1+ ر 

جال2( 53 الثا*ي 2  مسائية ) �ساء1+ رجال1( 2 )ر 

جال5( 8 314 الثالث 3 جال4( 8 ) �ساء3+ ر   مسائية ) �ساء4+ ر 

جال5( 7 267 الرا«ع 4 جال5( 7 ) �ساء2+  ر   مسائية ) �ساء2+  ر 

 ©ل ا مسائية )*ساء+  رجال (19 )*ساء+  رجال (D 667 19جما¼¡

 :لللباحث من خالل اu´دو السابق ما يP@يtب�ن 

جال9 206 )قديم(الثا*ي 2   �ساء6  �ساء3 ) حلقات �ساء9  (9 ر 

جال 8( 10 210 )جديد(الثا*ي  2 جال 3 (10) �ساء2+ ر  جال2 ) �ساء7+ ر  جال1  �ساء3+ ر    �ساء4+ ر 

جال13 369 الثالث 3 جال 3 (13 ر  جال1) �ساء10+ ر  جا2  �ساء4+ ر    �ساء6+ لر 

جال12 404 الرا«ع 4 جال2 (12 ر  جال1) �ساء10+ ر  جال1  �ساء3+ ر    �ساء7+ ر 

 D 1421جما¼¡
جال53 (56  3+ ر 

 )�ساء
جال12 (56  44+ ر 

 )�ساء
جال5( 22  17+ ر 

 )�ساء
جال7( 34  27+ ر 

 )�ساء
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اق - وأن أعداد املقيدين باملستو الثالث والراgع �م أكî� فئت�ن مـن امللتحقـ�ن بـالر ولعـل , ى
س�ن الوافدين يحتاجو إOa وقت أطو A@ اkuفظ نظرا ًذلك يرجع إOa أن  الدا ل ٍن لصعوKة  ر

ليال من القرآن A@ بالد�ماkuفظ عOP الناطق�ن gغ�� العرKية؛ أو أل3ßم لم يحفظوا إال ق
ً

 .  
لأن أعـــداد امللتحقـــ�ن باملـــستو �و والثـــا�ي �مـــا أقـــل فئتـــ�ن مـــن امللتحقـــ�ن - ولعـــل ذلـــك , ى

 .والغرض من التحاقIم املراجعة والتث يت, نيرجع إOa أن معظم �ؤالء حافظو للقرآن
وقــد يرجــع ذلــك ألن الرجــال أتقــن حفظــا, أن أكîــ� اklفظــ�ن وأغلــ3ëم مــن الرجــال -

ً
و ألن أ, 
 . ال¤ساء ت¤تا3sن �عذار الشرعية فال يرغ²ن بالعمل A@ مجال تحفيظ القرآن الكر?م

اسة معظم الوافدين A@ الصباح بجامعـة  - رأن اkuلقات �لIا مسائية؛ ولعل ذلك يرجع لد
�ر وçعض اu´امعات املصر?ة � .ز

�ة مصر الع .4 �ر �� تحفيظ القرآن الكر�م بمحافظات جم و اق � ردو الر يو   :ر�يةزر

اق القـرآن باklافظـات؛ مـن أجـل  ع لـر �ر بافتتـاح العديـد مـن الفـر �ولقد قام اu´امع  و ز
اق القــرآن باklافظـــات Aــ@ العـــام , تحفــيظ القــرآن ووفيمـــا يPــ@ �عــرض الباحـــث ألعــداد امللتحقـــ�ن بــر

 QÕا�  :م2020/2021رالد

أوال
ً

عمحافظة القا�رة:    :و و¿Nا ثالثة فر

قة،  :ز�را��امع �) (فرع مدينة نصر( .1 ة �ر وإدا   )2020ر
 الفBCة ا��موع الرا«ع الثالث الثا*ي ل�و ىاملستو

س6ن  مسائية 494 180 180 104 30 رعدد الدا

 مسائية 10  عدد ا�~فظ6ن

 ©ل ا مسائية 18  عدد ا�~لقات

�ر( )فرع التجمع ا�¨امس( .2 قة: زا��امع � ة �ر وإدا  )ر
 الفBCة ا��موع «عالرا الثالث الثا*ي ل�و ىاملستو

س6ن  مسائية 95 15 27 38 15 رعدد الدا

 مسائية 2     عدد ا�~فظ6ن

�ر( )فرع مصر ا��ديدة( .3 قة، : زا��امع � ة �ر وإدا  )2020ر
 الفBCة ا��موع الرا«ع الثالث الثا*ي ل�و ىاملستو

س6ن  مسائية 308 111 60 120 17 رعدد الدا

 مسائية 6     عدد ا�~فظ6ن

Kســـ�ن و اق بمحافظـــة القـــا�رة تبـــ�ن للباحـــث أن أكîـــ� عـــدد الدا ع الـــر رنظـــرة عامـــة إaـــO فـــر و و َّ

اق �ان A@ فـرع مدينـة نـصر وأقـل عـدد �ـان فـرع التجمـع اvuـامس؛ ولعـل ذلـك يرجـع لقلـة عـدد  وبالر
نـة بمدينــة نـصر ومــصر اu´ديـدة وجــاء أكîـ� عــدد للطـالب Aــ@ املـستو?�ن الثالــث , رسـnان التجمــع مقا

  .والراgع
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قة : ًانياث �ر(ومحافظة ا��À6ة و¿Nا ثالثة أر �ر، : زا��امع � ة العامة ل��امع � زDدا  ):2020ر

 ):فرع كرداسة( .1
 الفBCة ا��موع الرا«ع الثالث الثا*ي ل�و ىاملستو

س6ن  مسائية 123 30 26 27 40 رعدد الدا

 مسائية 4 1 1 1 1 عدد ا�~فظ6ن

 مسائية 8 2 2 2 2 عدد ا�~لقات

 ):رع القدسف( .2
 الفBCة ا��موع الرا«ع الثالث الثا*ي ل�و ىاملستو

س6ن  مسائية 176 35 30 26 85 رعدد الدا

 مسائية 5     عدد ا�~فظ6ن

 مسائية 12 2 2 2 6 عدد ا�~لقات

 ):فرع فيصل( .3
 الفBCة ا��موع الرا«ع الثالث الثا*ي ل�و ىاملستو

س6ن  مسائية 60 - 15 15 30 رعدد الدا

 مسائية 3     دد ا�~فظ6نع

 مسائية 4 - 1 1 2 عدد ا�~لقات

ســــ�ن  اق بمحافظــــة اu´�ــــ�ة تبــــ�ن للباحــــث أن أكîــــ� عــــدد الدا ع الــــر روKنظــــرة عامــــة إaــــO فــــر و و َّ

Aـــ@ فـــرع القـــدس تـــاله كرداســـة وآخر�ـــا فيـــصل ولعـــل ذلـــك �عـــود ألقدميـــة افتتـــاح فـــرع  اق �ـــان  وبـــالر
س�نىوجاء فرع فيصل A@ املستو الراgع ال, القدس وجاء أكî� عدد للطالب , ر يوجد بھ أحد من الدا

ع محافظة اu´��ة وA@ املستو �و A@ �ل فر ل  . ى

ثالثا
ً

اق6ن :  �ر(ومحافظة القليو�ية و¿Nا ر قة، : زا��امع � ة �ر وإدا   )2020ر

�ر الشر�ف) (فرع بNÁا( .4 ة املركز�ة بالقليو�ية، : ز�   )2020رDدا
 الفBCة ا��موع الرا«ع الثالث الثا*ي ل�و ىاملستو

س6ن  مسائية 1140 611 265 167 97 رعدد الدا

 مسائية 55     عدد ا�~فظ6ن

 مسائية    11 7 عدد ا�~لقات
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�ــــر الــــشر�ف() فــــرع باســــوس(  .5 اق : ز� ســــ6ن بنظــــام الــــسنة الواحــــدة لــــر وكــــشف تقيــــيم الطــــالب الدا ر
  )2020باسوس، 

 الفBCة ا��موع الرا«ع الثالث الثا*ي ل�و ىاملستو

س6ن  مسائية 147 - 60 45 58 رعدد الدا

 مسائية 4     عدد ا�~فظ6ن

 مسائية 11 - 4 3 4 عدد ا�~لقات

س�ن بفرع ب�3ا  اق بمحافظة القليوKية تب�ن للباحث أن عدد للدا روKنظرة عامة إOa فرð@ الر و َّ

س�ن بفرع باسوس سـ�ن Aـ@, رأكî� من عدد الدا ى املـستو الراgـع عPـO روأن فرع باسوس ال يوجد بھ دا
سيھ A@ املستو الثالث والراgع ىعكس فرع ب�3ا الذى معظم دا   .ر

 

ًا«عا اق واحد: ر �ة و¿Nا ر ومحافظة Dسكند   ر

ــــوث بالعـــــــصافرة  .6 �ة ومقـــــــره مع ـــــــد البعـــ اق باألســـــــكند رفـــــــرع الـــــــر �ـــــــر(و ــــامع � ة : زا��ـــ رإدا
قة،   )2020و�ر

 الفBCة ا��موع الرا«ع الثالث الثا*ي ل�و ىاملستو

س6ن  مسائية 1048 502 225 156 165 رعدد الدا

 مسائية 21     عدد ا�~فظ6ن

اق6ن: ًخامسا �ر( ومحافظة دمياط و¿Nا ر قة، : زا��امع � ة �ر وإدا  )2020ر

  :ىومقره مع د دمياط الثانو بن6ن) فرع دمياط القديمة( .7
 الفBCة ا��موع الرا«ع الثالث الثا*ي ل�و ىاملستو

س6ن  مسائية 105 30 45 15 15 رعدد الدا

 مسائية 4     عدد ا�~فظ6ن

  رومقره مع د نو Dسالم النموذ�Ã للغات) فرع دمياط ا��ديدة( .8
 الفBCة ا��موع الرا«ع الثالث الثا*ي ل�و ىاملستو

س6ن  مسائية 44 7 18 11 8 رعدد الدا

 مسائية 2     عدد ا�~فظ6ن

اق6ن: ًسادسا �ر( ومحافظة أسيوط؛ و¿Nا ر قة، : زا��امع � ة �ر وإدا   )2020ر

شدى( .9   بأسيوط) رفرع مع د فتيات الشيخ حس6ن 
 الفBCة ا��موع الرا«ع الثالث الثا*ي ل�و ىاملستو

س6ن  مسائية 558 198 114 120 126 رعدد الدا

 مسائية 17     عدد ا�~فظ6ن
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ىفرع مع د فؤاد �و الثانو بن6ن( .10   بأسيوط) ل
 الفBCة ا��موع الرا«ع الثالث *يالثا ل�و ىاملستو

س6ن  مسائية 115 29 29 42 15 رعدد الدا

 مسائية 3     عدد ا�~فظ6ن

اق6ن: ًسا«عا �ر( ومحافظة �قصر و¿Nا ر قة، : زا��امع � ة �ر وإدا  )2020ر

�ر باألقصر(ىفرع مع د �قصر الديD 89عدادى الثانو بن6ن ( .11 اق � ىالر ز كشوف بأسـماء : و
قت ونظام حفظ م، الطال   ) 2020وب وأماكNÁم و

 الفBCة ا��موع الرا«ع الثالث الثا*ي ل�و ىاملستو

س6ن  مسائية 277 180 71 - 26 رعدد الدا

 مسائية 5     عدد ا�~فظ6ن

 مسائية  5 3 - 2 عدد ا�~لقات

�ر الشر�ف بالقرنة ( .12   )زفرع مكتبة �
 الفBCة عا��مو الرا«ع الثالث الثا*ي ل�و ىاملستو

س6ن  مسائية 522 415 30 47 30 رعدد الدا

 مسائية 8     عدد ا�~فظ6ن

�ر(و¿Nا فرع واحد : محافظة الدق لية: ًثامنا قة، : زا��امع � ة �ر وإدا  )2020ر

ة .13 ة بن6ن ع, رفرع املنصو �ر�ة(ث /رومقره مع د املنصو   )زبجوار املنطقة �
 الفBCة �موعا� الرا«ع الثالث الثا*ي ل�و ىاملستو

س6ن  مسائية 715 170 142 214 189 رعدد الدا

 مسائية 27     عدد ا�~فظ6ن

�ر( و¿Nا فرع واحد محافظة الغر�ية: ًتاسعا قة، : زا��امع � ة �ر وإدا  )2020ر

  ومقره مع د �حمدي بن6ن بطنطا) فرع طنطا( .14
 الفBCة ا��موع الرا«ع الثالث الثا*ي ل�و ىاملستو

س6نعدد الد  مسائية 580 263 115 113 89 را

 مسائية 34     عدد ا�~فظ6ن

�ر(و¿Nا فرع واحد  محافظة كفر الشيخ: ًعاشرا قة، : زا��امع � ة �ر وإدا   )2020ر

�ر�ة(ىفرع كفر الشيخ؛ ومقره مع د كفر الشيخ الثانو بن6ن  .15   )زبجوار املنطقة �
 فBCةال ا��موع الرا«ع الثالث الثا*ي ل�و ىاملستو

س6ن  مسائية 574 374 - 98 102 رعدد الدا

 مسائية 40     عدد ا�~فظ6ن
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اق باklافظــات ع الـــر ســـ�ن Aــ@ معظــم فــر وو?ــر الباحــث أن أكîــ� الدا و ر ىAــ@ املــستو الثالـــث  ى
ع ال يوجـــد 3sــا gعـــض املــستو?ات ع تــتم Aـــ@ , ووالراgــع؛ و�نــاك gعـــض الفــر اســـة بجميــع الفـــر ّوأن الد و ر

  .الف��ة املسائية

ا�ــــQÕ وAــــ@ ـــا م 21/2022ر العــــام الد عIـ �ــــر وفر �ـــة  قـ ـــم القــــرآن بأر داد 	قبــــال عPــــB Oعلـ وا زو ز
ســ�ن مــن الــصغار والكبــار جيــة , رباklافظــات للدا ع اvuا اســة �لIــا مــسائية Aــ@ الفــر روأصــبحت الد ور

�ــــر الــــذى جمــــع بــــ�ن الف�ـــــ�ة الــــصباحية واملــــسائية �́ــــامع  uـــة إال ا قـ زلألر وفيمــــا يPــــ@ بيــــان بأعـــــداد , و
ســـ� جيـــة باklافظـــات رالدا عـــھ اvuا �ـــر وفر �قـــة  اســـة واkuفـــظ بأر رن الكبـــار الـــذين تقـــدموا للد ز ور و

�ر( �ر، :زا��امع � ة العامة ل��امع � زDدا   .)م2022، 2021ر

اق ا�~افظة م س6ن واسم الر  إجما¼� رعدد الدا

�ر الشر?ف 1 � 6542 6542 زاu´امع 

 1165 يد دمحم سيد طنطاو بالتجمع اvuامس.معIد فضيلة أ 2

اسات اvuاصة بمدينة نصر 3  1485 رمعIد الد

4 

  

 القا�رة

 1633 ث/معIد فتيات مصر اu´ديدة ع

4283 

ة ع 5  1104 ث/رمعIد املدينة املنو

 1043 ث/معIد القدس ع 6

7 

 اu´��ة

 593 ث/معIد كرداسة ع

2740 

 303 ث//عIد باسوس عم 8

9 
 القليوKية

 805 معIد ب�3ا النموذõ@ بن�ن
1108 

اق ا�~افظة م س6ن واسم الر  إجما¼� رعدد الدا

 781 781 يمعIد سو�اج الثانو بن�ن سو�اج 10

 1145 1145 يمعIد شب�ن الnوم الثانو النموذõ@ بن�ن املنوفية 11

12 @õد فتيات دم�3و النموذI1131 رمع 

13 
 البح��ة

يمعIد بن�ن دم�3و الثانو  431 ر
1562 

ة ب الدقIلية 14  1685 1685 ع/رمعIد املنصو

?ق بن�ن ع الشرقية 15  1288 1288 ث/زمعIد الزقا

 1303 1303 يمعIد �حمدي الثانو بن�ن الغرKية 16

 688 688 يمعIد املنيا الثانو بن�ن املنيا 17

 779 779 ث/معIد فتيات بQÛ سو?ف ع بQÛ سو?ف 18

 1131 يمعIد بن�ن قنا الثانو 19

20 

  قنا

 1931 معIد فتيات قنا 
3062 

 827 827 يمعIد كفر الشيخ الثانو بن�ن كفر الشيخ 21
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 1199 معIد فتيات سموحة 22

23 
?ة  ر	سكند

 1419 مدينة البعوث 	سالمية بالعصافرة
2618 

شدي 24  1286 رمعIد فتيات الشيخ حس�ن 

25 

  أسيوط

يIد فؤاد �و أسيوط الثانو بن�نمع   599 ل
1885 

�ر الشر?ف(القرنة  26 � 368 )زمكتبة 

27 

�قصر  

 153 معIد �قصر الديQÛ بن�ن 
521 

 439 )يمعIد دمياط الثانو بن�ن(دمياط القديمة   28

29 
 دمياط

 348 )رمعIد نو 	سالم النموذõ@ لغات(دمياط اu´ديدة 
787 

يخ دمحم متوa@ الشعراو الثانو النموذõ@ بن�نمعIد الشي أسوان 30  626 626 ي

 D 34246جما¼�

قـــة  ́ـــدو يtبـــ�ن 	قبـــال الـــشديد لـــتعلم القـــرآن الكـــر?م Aـــ@ أر uـــذا ا� Oـــaنظـــرة فاحـــصة إKوو ل
�ر الشر?ف ملـن فـا�3م حفظـھ أو Bعلـم قراءتـھ وإتقـان تالوتـھ للـراغب�ن Aـ@ ذلـك Aـ@ ثالثـ�ن فرعـا Aـ@  �ً ز

س�ن معظم محافظات مصر اسات اkuرة) 34246(ر وKلغ عدد الدا   .رو�و عدد ال �س34ان بھ A@ الد

�ر عOP الكبار  �قة  زولم يقتصر Bعليم القرآن A@ أر َّ تم افتتاح Bعليم القرآن لألطفال فقدو

�م مـــــن ســــــن  عــــــھ 15 ســـــنوات وحRـــــ� 5رالـــــذين تبـــــدأ أعمـــــا �ـــــر وAـــــ@ فر �ــــامع  قــــــة اu´ـ و ســـــنة Aـــــ@ أر زو
�ـر وفيما يP@ بي, باklافظات �قة اu´ـامع  اسة بأر زان إحصا÷ي بأعداد املتقدم�ن من �طفال للد ور

ســ�ن الفعPـ@ نظــرا  عـھ باklافظـات مــع �خـذ بــالعلم أن عـدد املتقــدم�ن يختلـف عــن عـدد الدا ًوفر ر و
اسة اkuرة  �ر(رلطبيعة الد �ر، : زا��امع � ة العامة ل��امع � زDدا   ).2022، 2021ر

 Dجما¼�
العدد 
 املتقدم

 م ا�~افظة الفرع

�ر 478 478 � 1 زاu´امع 

 2 ث/معIد فتيات مصر اu´ديدة ع 200

219 
يد دمحم سيد طنطاو بالتجمع .معIد فضيلة أ

 اvuامس
3 1050 

اسات اvuاصة بمدينة نصر 153  رمعIد الد

 القا�رة

4 

يمعIد الشيخ دمحم متوa@ الشعراو الثانو  125 125 ي
 النموذõ@ بن�ن

 5 أسوان

 6 سو�اج يمعIد سو�اج الثانو بن�ن 84 84

 7 املنوفية يمعIد شب�ن الnوم الثانو النموذõ@ بن�ن 76 76

86 @õد فتيات دم�3و النموذI8 رمع 
197 

يمعIد بن�ن دم�3و الثانو 111  ر
 البح��ة

9 
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 Dجما¼�
العدد 
 املتقدم

 م ا�~افظة الفرع

ة ب 144 144  10 الدقIلية ع/رمعIد املنصو

?ق بن�ن ع 75 75  11 قيةالشر ث/زمعIد الزقا

 12 الغرKية يمعIد �حمدي الثانو بن�ن 88 88

 13 املنيا يمعIد املنيا الثانو بن�ن 29 29

 14 ب�Û سو?ف ث/معIد فتيات بQÛ سو?ف ع 54 54

 15 يمعIد بن�ن قنا الثانو 145
310 

 معIد فتيات قنا 165
 قنا

16 

 17 كفر الشيخ يمعIد كفر الشيخ الثانو بن�ن 63 63

 18 معIد فتيات سموحة 147
356 

 مدينة البعوث بالعصافرة 209
?ة  ر	سكند

19 

يمعIد فؤاد �و أسيوط الثانو بن�ن 176  20 ل
433 

شدي 257  رمعIد فتيات الشيخ حس�ن 
 أسيوط

21 

 22 معIد �قصر الديQÛ بن�ن 44
57 

�ر الشر?ف(القرنة  13 � )زمكتبة 
�قصر 

23 

 24 دمياط القديمة يو بن�نمعIد دمياط الثان 42
73 

 25 دمياط اu´ديدة رمعIد نو 	سالم النموذõ@ لغات 31

 26 ث/معIد القدس ع 94

ة ع 100  237 27 ث/رمعIد املدينة املنو

 ث/معIد كرداسة ع 43

 اu´��ة

28 

 29 معIد ب�3ا النموذõ@ بن�ن 90
124 

 ث//معIد باسوس ع 34
 القليوKية

30 

 Dجما¼� 3576

سـ�ن الـصغار  �ـر Aـ@ �ـشر حفـظ القـرآن بـ�ن الدا �قـة  رو?ر الباحـث أن �ـذا دو كب�ـ� ألر ز و ر ى
?ـة  إال أن �ـذا التوسـع الكب�ـ� يحتـاج إaـO مز?ـد ,  العرKيـةمـصرروالكبار من الرجـال وال¤ـساء Aـ@ جمIو

?ــ�ن والعمـال ليــة لIــوالء؛ و?حتــاج إaــO مز?ــد مـن الــدعم املــاa@ لتـوف�� املnآفــات املا, رمـن املعلمــ�ن و	دا
قــة Aــ@ اklافظــات؛ ولقـــد أدى  ع �ر وكمــا يحتــاج إaــO تــوف�� �ثــاث املناســب و�دوات الكتابيــة لفــر و

ة عOP البدء باملستو?ات �لIا Aـ@ وقـت واحـد رباإلضـافة إaـO شـعو , ر�ذا التوسع السر�ع إOa عدم القد
؛ ن رgعض املتقدم�ن باإلحباط نtيجة لتأخر بدء املستو التعلي¶Q لشIو tيجة عدم وجود محفظ�ن ى

يكمـا أن �نـاك خطـأ إدار Aـ@ تنظـيم العمليـة التعليميـة و�ـو , وتأخر اعتماد نtيجـة مـن امـتحن مـ�3م
وأدت �ــذه الــسياسية التعليميــة إaــO تحميــل , لالبــدء بقبــو الطــالب قبــل تــوف�� املعلمــ�ن واklفظــ�ن
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�سية الQR تو�ل إل بل وأسندت إOa املشرف , 3Zمرgعض املعلم�ن لنصاب كب�� من عدد الساعات التد
العل¶Q مIمة التحفيظ ومIمة 	شراف عOP اkuلقات املباشرة وحلقات التعليم عن gعد؛ باإلضافة 
�ــــر  �قـــة  �ر?ـــة Aــــ@ الف�ـــ�ة الـــصباحية؛ و?أمــــل الباحـــث مــــن أر �زإaـــO عـــدم تفرغــــھ وعملـــھ باملعا�ــــد  وز

مي ع²ــــ� وســــائل التكنولوجيــــة الــــشر?ف إaــــO �ــــشر Bعلــــيم القــــرآن وحفظــــھ بــــ�ن بلــــدان العــــالم 	ســــال
?�ن و�سIل حفظ القرآن للمسلم�ن حو العالم لاkuديثة إذ أنھ يوفر عدد املعلم�ن و	دا   .ر

�ة .5 �ر �� تحفيظ القرآن الكر�م عن «عد �� محافظات ا��م و اق � ردو الر ي و   زر

ومـــع ,  لتحفـــيظ القـــرآن الكــر?م وتـــدبره باملـــساجدحلقـــاتإن مــن �عـــم هللا عPـــO عبـــاده وجــود 
ونـا وإغـالق املـساجد مـة �و روجود أ ة عـصر?ة, ز ورفـإن الí´ـوء إaـO املقـار 	لك��ونيـة ضـر السـtثمار , ئ

وت¨س�� حفظ القرآن الكر?م ب�vØt� التكنولوجيا ملن , الوسائل اkuديثة A@ الدعوة إOa هللا عز وجل
وإذا �ان 	قراء , ئال تتاح لھ الفرصة لاللتحاق باملقار A@ املساجد أو مراكز تحفيظ القرآن الكر?م

	لك��و�ــي عPــO 	ن��نــت والIواتــف الذكيــة يtــيح ت¨ــس��ات عديــدة فالبــد مــن مراعــاة محــاذير �امــة 
ة اختيار املعلم الكفء: م�3ا فـالkíن الواحـد Aـ@ القـرآن �غ�ـ� , والتأكد من كفاءة التكنولوجيـا, ورضر

ًاملعÛــــ� تمامــــا عنــــدما ال يnــــو الــــصوت واûــــkا أو ســــرعة Óتــــصال ب ن �ــــن  (اإلن��نــــت بطيئــــةً زعبــــاس، 
  .)13، 2020العابدين، 

�ــر الــشر?ف تجــاه �فــراد واl´تمعــات �زوانطالقــا مــن مــسئولية 
فقــد تــم البــدء Aــ@ تنفيــذ , ً

ع التعلــــيم عــــن gعـــد بأســــلوب عل¶ــــ� وعمPـــ@  �ــــر 3sــــدف خدمــــة Bــــشار�يومـــشر �́ـــامع  uات ا ز مــــع إدا ر
اق القرآن الكر?م كمرحلة أوOa ضمن مر س�ن بر والدا �رر �ع التعليم عن gعد باu´امع  زاحل مشر , و

سـة وحفـظ القـرآن تقنيـا عـن gعـد Âوذلك لت¨س�� سبل Bعلـيم ومدا وقراءتـھ قـراءة �ـkيحة بطر?قـة , ر
�ـــــر(علميـــــة خاليـــــة مـــــن الkíـــــن كمـــــا نطـــــق 3sـــــا أ�ـــــل �داء ــــامع � ـــا : زا��ـ ة املكتبـــــة وتكنولوجيـــ رإدا

  ).2020،4املعلومات، 

ق Óتـــصال املتعـــدد، يتمثــــل AـــO غرفــــة إلك��ونيـــة �عــــد�ا وتقـــام حلقـــات التحفــــيظ عـــن طر?ــــ
ـــــن  ــــالب واملــــــشرف، واu´ـــــــامع �ـــــــو مــ ل لIـــــــم بـــــــدخو تلـــــــك الغرفـــــــة �ــــــسمحاu´ــــــامع تـــــــضم الـــــــشيخ والطـــ

�ـــر ,	لك��ونيـــة �جيـــة عPـــO نفـــس الـــشnل الـــذى أعـــده اu´ـــامع  قـــة اvuا ز وحلقـــات التحفـــيظ باألر ر و
?ــــا وعلميــــا؛ عPــــO أن يراðــــO تطبيــــق جميــــع املراحــــ Âإدا Âــــسميع رB لقــــة مــــن ناحيــــةkuــا ا ــ� Bــــس�� عل3Zــ ل الRــ

ىاملا�Õù، وت}kيح اu´ديد، ومتاgعة الغياب واkuضو ومستو الطالب   .)2021ع�¡،  (ر

�ر الشر?ف برنامج  �َّالكتاب 	لك��و�ي"زولقد أصدر  ُ
ملساعدة الطالب عOP حفظ وتالوة " 

ات التق, ممــــا يــــوفر الوقــــت واI´uــــد, القــــرآن الكــــر?م مـــــصطفى، ( نيــــة واملعلوماتيــــةرومواكبــــة التطــــو
2019،4(.  

ـــد ع Aــــ@ تطبيـــــق تحفــــيظ القــــرآن عـــــن gعـ ـــر وو?ــــر الباحــــث تــــأخر gعـــــض الفـ ة , ى روأثبtــــت الز?ـــــا
ع ال يوجـد 3sــا Bعلـيم 2021امليدانيـة Aـ@ د�ــسم²�  ســ�ن عــنوم أن gعـض الفــر ر gعـد بــرغم مطالبـة الدا

فIم وبتـــوف�� �ـــذا النـــوع مـــن التعلـــيم نظـــرا لظـــر ا. ً ة التأكـــد مـــن نجـــاح روقـــد يرجـــع ذلـــك إaـــO إ ردة 	دا
ع سـ�ن مـن كبـار , وتجرKة التعليم عن gعد؛ أو يرجـع لعـدم تـوفر 	ن��نـت Aـ@ الفـر ركمـا أن gعـض الدا

ألنــھ يحتــاج إaــO ت��يــل بــرامج و?حتــاج إaــO , نالــسن ال �ــستطيعو التعامــل اu´يــد مــع التعلــيم عــن gعــد
?¼Q الـذى عقـده اu´ـام ?ب وقد حضر الباحث ال²�نامج التـد رتد أى أن ر سـ�ن و ?ب الدا �ـر لتـد �رع  ر ر ز

ســ�ن يحتــاجو إaــO الــدعم واملــساعدة عPــO اســتخدام التكنولوجيــا Aــ@ الــتعلم نكث�ــ�ا مــن �ــؤالء الدا ر ً ,
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�ــر مــن برنـامج  �قـة  زومـن املمكــن أن Bــستفيد أر َّالكتــاب 	لك��و�ــي"و ُ
الـذى أطلقــھ قطــاع املعا�ــد " 

�ر?ة �  .ز

aاkuالعام ا @A قة ة �ر ووتقوم إدا رم بدو كب�� Aـ@ Bعلـيم القـرآن الكـر?م عـن 2022/ 2021@ ر
�ـر  �عزطر?ـق التعلـيم عـن gعـد Aـ@ اu´ـامع  مـة ف�ــ�وس ووالفـر جيـة باklافظـات للتغلـب عPـO أ ز اvuا ر

فIم بــالتعلم املباشــر ونــا وإتاحــة التعلــيم عــن gعــد للــراغب�ن فيــھ والــذين ال Bــسمح ظــر و�و ا��ــامع (ر
�ر ة العامـة ل��ـامع �: ز� لو?وûـÇ اu´ـدو التـاa@ البيانـات 	حـصائية  ،)2022، 2021ز�ـر، رDدا

�ر �قة  زللتعليم عن gعد A@ أر   .و

اق ا�~افظة م  واسم الر
عدد 

 ا�~فظ6ن
عدد 

س6ن  رالدا
 Dجما¼�

�ر � 936 936 71 زاu´امع 

يدمحم سيد طنطاو بالتجمع / د.معIد أ
 اvuامس

82 

 253 ث/u´ديدة عمعIد فتيات مصر ا

 القا�رة 1

اسات اvuاصة بمدينة نصر  رمعIد الد

20 

314 

694 

 184 ث/معIد القدس ع

 اu´��ة 2 124 ث/معIد كرداسة ع

ة ع  ث/رمعIد املدينة املنو

12 

 

308 

 132 132 34 يمعIد �حمدي الثانو بن�ن الغرKية 3

ة بن�ن ع الدقIلية 4  265 265 28 ث/رمعIد املنصو

?ق بن�ن عم الشرقية 5  68 68 23 ث/زعIد الزقا

 24 24 40 يمعIد كفر الشيخ الثانو بن�ن كفر الشيخ 6

 96 معIد ب�3ا النموذõ@ بن�ن
 القليوKية 7

 ث/معIد باسوس ع
59 

42 
138 

قيد  16 يمعIد املنيا الثانو بن�ن املنيا 8
 الtشغيل

 قيد الtشغيل

 16 ث/معIد فتيات بQÛ سو?ف ع بQÛ سو?ف 9
قيد 

 الtشغيل
 قيد الtشغيل

 28 يمعIد سو�اج الثانو بن�ن سو�اج 10
قيد 

 الtشغيل
 قيد الtشغيل

يمعIد الشيخ دمحم متوa@ الشعراو الثانو  أسوان 11 ي
 النموذõ@ بن�ن

قيد  13
 الtشغيل

 قيد الtشغيل

قيد  13 يمعIد بن�ن قنا الثانو قنا 12
 الtشغيل

 قيد الtشغيل
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اق ا�~افظة م  واسم الر
عدد 

 ا�~فظ6ن
عدد 

س6ن  رالدا
 Dجما¼�

قيد  معIد فتيات قنا
 يلالtشغ

 قيد الtشغيل

يمعIد بن�ن دم�3و الثانو  ر
قيد 

 الtشغيل
 قيد الtشغيل

 البح��ة 13

@õد فتيات دم�3و النموذIرمع 

26 
قيد 

 الtشغيل
 قيد الtشغيل

قيد  10 يمعIد شب�ن الnوم الثانو النموذõ@ بن�ن املنوفية 14
 الtشغيل

 قيد الtشغيل

 21 فرةمدينة البعوث 	سالمية بالعصا
?ة 15  ر	سكند

 24 معIد فتيات سموحة
258 258 

 87 يمعIد دمياط الثانو بن�ن
 دمياط 16

@õسالم النموذ	د نو Iلغات(رمع( 
6 

56 
143 

 104 معIد �قصر الديQÛ بن�ن
�قصر 17 

�ر الشر?ف(القرنة  � )زمكتبة 
14 

128 
332 

شدي  815 رمعIد فتيات الشيخ حس�ن 
 أسيوط 18

يمعIد فؤاد �و أسيوط الثانو بن�ن  ل
21 

75 
890 

 D 29 495  4043جما¼�

�ــــر باال�تمــــام بتعلــــيم القــــرآن عــــن gعــــد �قــــة  زيتــــÇÆ مــــن اu´ــــدو الــــسابق قيــــام أر و ولــــم , ل
�ـر بـل شـمل عـدة محافظـات �لكمـا اتـÇÆ مـن اu´ـدو أن �نـاك gعـض , زيقتصر ذلك عOP اu´ـامع 

و�ــذا إن دل فإنمــا يــدل عPــO اkuاجــة إaــO تــوف�� شــبكة ان��نــت , اklافظــات لــم يــتم BــشغيلIا بالفعــل
ســــ�ن عPــــO طر?قــــة التعلــــيم عــــن gعــــد ?ب محفظــــ�ن ودا روتــــد واتــــÇÆ للباحــــث مــــن خــــالل املقــــابالت , ر

مــــة للتعلــــيم عــــن gعــــد وأن اklفظــــ�ن  قــــة باklافظــــات التج�Iــــ�ات الال زامليدانيـــة أنــــھ ال تتــــوافر لألر و
لIمنيقومو 3sذا النوع مـن التعلـيم عPـO حـ و�ـذا يتطلـب تـوف�� �ـذه , زسا3sم اvuـاص ومـن خـالل منـا

قـــة باklافظـــات ع �ر والتج�Iـــ�ات Aـــ@ فـــر أوتقـــديم دعـــم مناســـب للمعلمـــ�ن للقيـــام 3sـــذا النـــوع مـــن , و
التعلـــيم؛ وأ�ميـــة التغلـــب عPـــO مـــشا�ل التعلـــيم عـــن gعـــد مـــن ضـــعف 	ن��نـــت وانخفـــاض الـــصوت 

?با عاليـــا الحتــــواء و�ـــذا يتطلـــب وجـــو... وتقطـــع البـــث أو gعـــد الـــصوت ب تـــد ًد العنـــصر التقÛـــQ املـــد ً ر ر
مات التعليم 	لك��و�ي ومواجIة صعوKاتھ املفاجئة   .زأ

  

  

  



   في تعليم القرآن الكريم الشريفدور أروقة األزهر
 بمحافظات جمهورية مصر العربية

  معوض درويش يونسمسعد حامد / أ
  عبد القوى عبد الغنى دمحم حسين/ د.أ

   عبد رب الرسول سليمان دمحم/د.أ

 

 

638 

ــــع ــــث الرا«ــ ــة : املبحـ ــ ــــة وكيفيــ قــ ــة باألر ـــة التعليميـــ ــــھ العمليـــ ــk تواجـ ــ ــــات الÉــ ــــم املعوقــ وأ�ـ
  التغلب علNا

�ر gعض الصعوKات أو املعوقات حاو الباحث التعرف عل3Zا من �اق  ليواجھ الر ي ز  خالل و
سـ�ن, )2021مقابلـة Ê¨ــصية، ( املقـابالت ال�vــصية املتعـددة للعــامل�ن مقابلــة Ê¨ــصية، ( روالدا

 والــصعوKات الRــQ تواجــھ املعوقــات�ــى يــصل إaــO أ�ــم  ,)2020مقابلــة Ê¨ــصية، (واملعلمــ�ن, )2020
قــــة ـــابالت املفتوحــــة قــــسم الباحــــث �ــــذه الــــصعوKات إ, والعمليــــة التعليميــــة باألر َّومــــن خــــالل املقـ َ

 Oــــa
?ة ي²�ز�ا الباحث , ومعوقات وصعوKات gشر?ة, ومعوقات وصعوKات مالية, رمعوقات وصعوKات إدا

@Pفيما ي:  

�ة   راملعوقات Dدا

قة ملن خارج مصر - �ر @A عليمB وال تتاح فرصة.  
س�ن A@ املستو �و - لالوقت غ�� �اف بال¤سبة للtسميع والت}kيح وخاصة للدا ى   ر
�ــر فقــط مــن العــامل�ن Aــ@ اI´uــاز 	دار Óقتــصار باالســتعانة بــاملعلم - � Oــ	ي�ن مــن خر? ز

 .للدولة
قة - وتوقيت التعليم متأخر جدا خاصة للسيدات الالBي �سكن gعيدا عن �ر ً ً 
سـ�ن املـ}kف أثنــاء  - رالتعلـيم عـن gعـد يقتـصر عPـO الـصوت فقـط؛ وقـد يفـتح gعـض الدا

؛ إذ املع يالtـــسميع؛ و�عـــد �ـــذا مـــن وجIـــة نظــــر الباحـــث معـــو إدار نلمـــ�ن بـــذلك ينفــــذو ق
ة  رBعليمات 	دا

س�ن - قة gعيدة جدا عن سكن الدا ع �ر رأماكن gعض فر ً و  .و
ســــــ�ن  - ـــ@ Bعلـــــيم الدا ــــرة Aــ ــــ�ن املIـ سـ ـــأن �ـــــشرك معــــــھ الدا قـــــة للمعلـــــم بــ ة �ر ــــسمح إدا رالBـ ر ور

 .الضعاف
  املعوقات املالية

اتب املعلم�ن ومnافأ�3م وتأخ���ا لف��ة طو?لة -   .وتد�ي ر
?ادة ودعمالتج��Iات املادية امل -  Oaوتحتاج إ @Aاnمناسبة بالقدر ال �زوجودة غ�. 
س�ن من التnلفة العالية الستخدام 	ن��نت -  .رمعاناة gعض الدا
قة - ع �ر وعدم إمnانية توف�� �جIزة اkuديثة وال²�امج التعليمية A@ جميع فر  .و
عIا باklافظات - قة وفر ونقص الب¤ية التحتية التكنولوجية لألر  .و
 .والتnلفة العالية, وانقطاع الكIرKاء,  التعلم عن gعد ضعف شبكة 	ن��نتمن صعوKات -
�ر - �?ب A@ مشيخة  ة التد زنقص التمو?ل حيث �عتمد فقط عOP إدا ر  . ر

  املعوقات ال±شر�ة

�ــــر بال¤ـــــسبة  - �قـــــة  ـــ�ن واklفظــــ�ن والتقنيـــــ�ن العــــامل�ن بأر ?ــ زقلــــة عـــــدد امل¤ــــسق�ن و	دا ور
  .للمIام املو�لة إل3Zم

ة عOP التعامل مع الوسائل التكنولوجية اkuديثة من قبل gعض املتعلم�نعدم ال -   .رقد
خـشية gعــض املعلمــ�ن مـن إخفــاقIم جــراء اســتخدامIم لل²ـ�امج التعليميــة اkuديثــة أمــام  -

 .طال3sم
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ش العمــل الRـــB QعÛــ� بـــاملعلم�ن Aــ@ مجـــال تــأ�يلIم الســـتخدام  - ? يـــة و ات التد رقلــة الــدو ور ر
 .الوسائل التعليمية اkuديثة

ُّعدم توفر التفرغ الnاA@ للتعلم، حيث يtسم الكبار بكî�ة مشاغلIم وتنوعIا - ُّ ُّ ُّ
 . 

س�ن وتذبذ3sا نظرا لتنوعIم واختالف ثقافا�3م - ًاختالف الطاقة Óسtيعابية للدا ر ّ . 
 .نقص ا²vu�ة A@ كيفية التعامل مع منصة التعليم عن gعد -
س�ن وتخلفIم عن أوقات التعل -  .يمركî�ة غياب gعض الدا

 
�ـر فإنــھ ي�بËــ� العمـل ع�ــ¡ مــا  قــة � زوللتغلـب ع�ــ¡ املعوقـات الÉــk تواجــھ العمليـة التعليميــة بأر و

 ي�� 
قة لتعليم املسلم�ن حو العالم .1 لفتح مقار إلك��ونية باألر  .وئ
س�ن للمسا�مة A@ اتقان اkuفظ واملراجعة .2 ر?ادة وقت اkuلقة أو تقليل عدد الدا  .ز
�ــر مــن غ�ــ� املعي¨نــ�ن Aــ@ اI´uــاز فــتح بــاب العمــل بــالتحفيظ Aــ@  .3 ��ــر vuر?	ــ@  �قــة  زأر ز و

�ـــر?�ن مـــن أ�ـــkاب النوايـــا اvlلـــصة  �ز	دار للدولـــة؛ وكـــذلك مـــن املتقنيـــ�ن مـــن غ�ـــ�  ي
 .vuدمة القرآن الكر?م

�ا عPـO اklافظـات؛ أو Óسـتعانة  .4 اق القـرآن الكـر?م بـاملراكز وعـدم اقتـصا ع لـر رفتح فر و و
@A �²اتب التحفيظ الكnقةىبم عا لألر و القر واملدن لتnو فر ًو ن  .ي

سـ�ن  .5 رالسماح للمعلم باسـتخدام التعلـيم التعـاو�ي Aـ@ Bعلـيم القـرآن بـأن �ـشرك معـھ الدا
س�ن الضعاف  .راملIرة B @Aعليم الدا

مـــة؛  .6 قـــةزتــوف�� امل��انيـــة الال ة ؛ ووتـــوف�� مـــصادر متنوعـــة لتمو?ـــل التعلـــيم باألر روا�ـــشاء إدا
�بأرتقبل الوقف عOP التعليم  �زقة   .رو

عIا باklافظات .7 قة وفر مة لألر وتوف�� أعداد �افية من �جIزة التعليمية الال و   .ز
?�ن واklفظـ�ن واملعلمـ�ن والتقنيـ�ن؛ مـع  .8 قة gعدد مناسب من امل¤سق�ن و	دا ?د �ر رتز و و

�ا ال��بو يتوف�� املnآفات املناسبة ل�t´عIم عOP استمرار العمل 3sا وال�3وض بدو  .ر
 .فز امل�´عة عOP ابتnار ال²�امج التعليمية واستخدامIا A@ التعليموضع اkuوا .9

ات تأ�يليــــة للمعلمــــ�ن للتعــــرف عPــــO مــــا �ــــستجد مــــن وســــائل Bعليميــــة حديثــــة .10 , رإقامــــة دو
 .قوطر التعامل معIا

والتوجـھ نحـو , �B´يع املعلم�ن عOP التخP@ عن أساليب التعليم التقليدية بقـدر 	مnـان .11
 .خدام وسائلIا�ساليب اkuديثة باست

س�ن ماديا ومعنو?ا لالستمرار A@ التعليم .12 Âتحف�� الدا Â  .ر
قة لشرح أحnام التالوة والتجو?د .13 ة ع²� موقع �ر س املصو وتوف�� الدر ر  .و
قة .14  . عOP الشبكة املعلوماتيةوإ�شاء موقع Bعلي¶Q مستقل لألر
ـــة  .15 قـــــة ع²ـــــ� إحـــــدى القنـــــوات الفـــــضائية، ملواكبــ ــــة لألر س املرئيـ ـــدر وتـــــوف�� الــ ــــستجدات و املـ

 .الرا�نة
  
  
  



   في تعليم القرآن الكريم الشريفدور أروقة األزهر
 بمحافظات جمهورية مصر العربية

  معوض درويش يونسمسعد حامد / أ
  عبد القوى عبد الغنى دمحم حسين/ د.أ

   عبد رب الرسول سليمان دمحم/د.أ

 

 

640 

   واملقBCحاتأ�م النتائج والتوصيات: املبحث ا�¨امس
  نتائج البحث

�ر بتعليم القرآن للصغار والكبار A@ محافظات مصر .1 �قة  زا�تمام أر   .و
�ر بتعليم القرآن عن gعد إلتاحتھ للراغب�ن فيھ .2 �قة  زا�تمام أر  .و
قة مثل شمال .3 ع لألر وتوجد محافظات ال يوجد 3sا أي فر  .وغ���ا... س¨ناء وجنو3sاو
اســــة أي تفــــس�� أو شــــرح  .4 ريقتــــصر Bعلــــيم القــــرآن عPــــO تحفيظــــھ وتجو?ــــده فقــــط بــــدو د ن

 .لآليات
اسة مtشا3sات القرآن .5  .رال يوجد أي من[\ لد
 .ضعف استخدام الوسائل التعليمية اkuديثة B @Aعليم القرآن وأحnام التجو?د .6
قة ع .7 �ر @A عليم القرآن الكر?مB املشيخة فقطويقتصر تمو?ل OP. 
8.  @õوس التا�ونا(أثر الف� �ر) ر�و �قة  زعOP التعليم بأر  .و
قــة Aــ@ اklافظــات إaــO تـوف�� الوســائل التكنولوجيــة لتعلــيم القــرآن عــن  .9 ع �ر وتحتـاج فــر و

 .gعد لnل املستو?ات
عـــدم Óســــتعانة بالtـــØ´يالت الــــصوتية اkuديثــــة لكبـــار القــــراء Aــــ@ Bعلـــيم القــــرآن الكــــر?م  .10

 .وتجو?ده
�رع .11 �قة  زدم توفر معامل صوتية للتعليم A@ أر  .و
ات 3ßائية إلك��ونية .12  .رعدم وجود اختبا
ات لتحديد املستو إلك��ونيا .13 Âعدم وجود اختبا ى  .ر
قة عOP املقيم�ن داخل القطر املصر .14 �ر @A ياقتصار التعليم  .و

  يو��Õ الباحث باآلBي: توصيات البحث

1. Iم´uافة محافظات ا� @A قة ع لألر وفتح فر ?ةو  .رو
قـــة ع²ـــ� وســـائل 	عـــالم اvlتلفـــة .2 و?ـــادة �Óتمـــام باu´انـــب 	عالمـــي أل�ـــشطة �ر وعمـــل , ز

�ر الشر?ف �قة  ة إعالمية ألر زإدا  .ور
3.  Oـaة بالـسند املتـصل إ �ـر يمـنح 	جـا �قـة  زعمل برنامج Bعلي¶Q إلقراء القرآن الكـر?م بأر ز و

لسو هللا ملسو هيلع هللا ىلص  .ر
قة لتحس�ن جودة Bعليم القرآن إلك��ونياتوف�� شبnات إلك��وني .4 Âة A@ �افة �ر   .و
  .إضافة مادة ترKو?ة عن أخالقيات Bعليم وBعلم القرآن الكر?م .5
ة استخدام الوسائل التعليمية اkuديثة B @Aعليم أحnام التجو?د .6   .ورضر
  .B @Aعليم القرآن الكر?م خاصة للكبار) التفس�� اvlتصر(إضافة مادة  .7
قة  .8 ?د �ر وتز �ر?ة بتقنيات التعليم اkuديثةو �  .ز
عIا .9 قة وفر وإقامة املسابقات A@ حفظ القرآن وتالوتھ وتجو?ده وتفس��ه داخل �ر  .و

وشـرح لتحفـة �طفـال , ومن[\ م سط A@ التجو?ـد, إضافة مادة مtشا3sات القرآن الكر?م .10
?ة  .رواملقدمة اu´ز

ات ال�3ائية إلك .11 ات تحديد املستو وÓختبا رجعل اختبا س�نير ر��ونية BسIيال عOP الدا
ً

.  
�ـــر لـــذو �صـــوات اkuـــسنة مـــن  .12 �قـــة  ايـــات العـــشر?ن املتـــواترة بأر يBـــØ´يل جميـــع الر ز و و

  .القراء املتقن�ن
  .توف�� الدعم الفQÛ والتقQÛ للعملية التعليمية القائمة عOP التعليم عن gعد .13
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?ب الnاA@ للمعلم�ن واملتعلم�ن عOP استخدام التعليم عن gعد .14   .رالتد
�ر الشر?ف وعدم تأخ���ا .15 �قة  ز?ادة أجو املعلم�ن العامل�ن بأر وز  .ر
�ر الشر?ف .16 �قة  زالعمل عB OPعي�ن الnوادر العلمية A@ أر وعـدم Óقتـصار عPـO العمـل , و

 .املؤقت
�ــر وغ���ــا Aــ@  .17 ��س مــن �ليــة ال��بيــة جامعــة  ي املنــا\ وطرائــق التــد زÓســتعانة بمطــو ر ر

�س القرآن   .الكر?مرتطو?ر طرائق تد
اسات و�حوث مقBCحة  رد

�ر B @Aعليم أحnام التجو?د - �قة  اسة دو أر زد ور   .ر
�ر B @Aعليم القراءات القرآنية - �قة  اسة دو أر زد ور  .ر
سة 	مام الطيب B @Aعليم القرآن الكر?م للطلبة الوافدين - اسة دو مد رد  .رر
�ر ع - �?خية عن أشIر معل¶Q القرآن والقراءات باu´امع  اسة تا زد ر  .ر²� العصور
�ر الشر?ف - اسة تقو?مية للكتات¨ب التاgعة لأل زد  .ر
�ر و�وقاف - �نة ب�ن كتات¨ب  اسة مقا زد ر  . ر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   في تعليم القرآن الكريم الشريفدور أروقة األزهر
 بمحافظات جمهورية مصر العربية

  معوض درويش يونسمسعد حامد / أ
  عبد القوى عبد الغنى دمحم حسين/ د.أ

   عبد رب الرسول سليمان دمحم/د.أ

 

 

642 

  املراجــع

أوال
ً

  املراجع العر�ية: 

دمحم مح�ـQ الـدين عبـد : تحقيق,  باب A@ ثواب قراءة القرآن,)2(, سfن أÎي داود:أبو داود، سليمان بن �شعث
قم ,ب��وت, اkuميد  ).1452(ر املكتبة العصر?ة، حديث 

دي �?د ز يمـز من�ـ� gعلبnـي: تحقيـق, )2 (,جم ـرة اللغـة). 1987(ر، أبو بكر دمحم بن اkuسن بن د دار , ب�ـ�وت, ر
 .العلم للمالي�ن

 .دار القلم, دمشق, م�Ïم علوم القرآن). 2001(اu´رمي، إبرا�يم دمحم 

، دمحم بـــن جر?ـــر بـــاب ذكـــر �خبـــار الRـــQ ) 1(,)يتفـــسB6 الطEـــB( تأو�ـــل القــرآن جـــامع البيـــان �ـــ�) 2000(يالط²ــ�
?ـــت Aـــ@ اkuـــض  ّر قـــم عPـــOوُ : ب�ـــ�وت, أحمـــد دمحم شـــاكر: تحقيـــق, )81(ر العلـــم بتفـــس�� القـــرآن، أثـــر 
 .مؤسسة الرسالة

، أحمــــد �ــــر �ــــ� التجمــــع ا�¨ــــامس: يالبح�ــــ� اق � ـــر يافتتــــاح فــــرع الـ ز , 	لك��ونيــــة ي جر?ــــدة املــــصر اليــــوم,و
ة يـــوم  , com.almasryalyoum.www://https: رابـــط املوقـــع, م2016 نـــوفم²� 21	ثنـــ�ن رالـــصاد

çعاء  �ة للموقع يوم  ر?ا ر  .م2021 ف²�اير 17ز

ن مكتبـة عـالم , القـا�رة, )2(,م�Ïم اللغة العر�يـة املعاصـرة). 2008(وعمر،أحمد مختار عبد اkuميد، وآخر
 .بالكت

�ر الشر?ف ��ر) ه1439(ز �ة العامة لí´امع  ز	دا مضان املعظم , ر اق القرآن الكر�م �� ش ر  رتقر�ر ر  .و

�ر الشر?فا �ر ).2015(زأل �ة العامة لí´امع  ز	دا �ر الشر�ف, ر  . زتقر�ر للعرض ع�� فضيلة وكيل �

�ــر الــشر?ف �ة املركز?ــة بالقليوKيــة). 2020(ز اق اu´ــامع, ر	دا �ــر بالقليوKيــة ور �رم¤ــشو عPـــO , )فــرع ب�3ــا(ز 
?خصفحة املنطقة   .م2020 أكتوKر 15 ربتا

�ــر الـــشر?ف ��ــر) ه1439(ز ��ــر, زاu´ـــامع  �ة العامـــة لí´ـــامع  ز	دا اق القـــرآن الكــر�م �ـــ� شـــ ر , ر وتقر�ـــر ر
 .رمضان املعظم

�ـــر الـــشر?ف ��ـــر). 2018(ز ��ـــر, زاu´ـــامع  �اق  يالـــر ز اق القـــرآن ال, و ات تجو�ـــد , كـــر?مور ة تنميـــة م ـــا ردو ر
 . س تم²�15:  يوليو15 من يوم بدايةاملقامھ , القرآن الكر�م

�ــــر الــــشر?ف ��ــــر). 2018(ز ��ــــر, زاu´ــــامع  �اق  ـــر يالـ ز ـــر?م, و اق القــــرآن الكـ ة القــــراءات وعلوم ـــــا,ور  ,ر دو
 . يوليو ح3ß �Rاية شIر د�سم²�15املقامھ بداية من يوم 

�ر الشر?ف ��را). 2017(ز ��ر, زu´امع  �اق  يتقر?ر الر ز  .و

�ر الشر?ف ��ر). 2017(ز �اق القرآن الكر�م والقراءات وأندى �صوات, زاu´امع   .وتقر�ر عن أ*شطة ر

�ر الشر?ف ��ر: ز ��ر, زاu´امع  �اق مكتبة اu´امع  زر �ر, و اق مكتبة ا��امع � �ب ر زنموذج تد  .ور

�ر الشر?ف �اق �: ز ي�ر لعام وتقر�ر الر  .)م2016 -2015 -ه1438 -1437(ز

�ر الشر?ف �قم : ز �ر  رقرار وكيل �  ينـاير 19/ ه1441 جمـادى �وaـ@ 24 الـصادر Aـ@ ,م2020لسنة ) 164(ز
 . م2020

�ـــــر الــــــشر?ف �قــــــم : ز �ــــــر  �رقــــــرار وكيـــــل  ــــسنة ) 2045(ز ــــصادر Aــــــ@ , م2019لـ ــــة 28الــ  29/ ه1440 ذي ا�u´ــ
 . م2019أغسطس
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�ـــر الـــشر?ف �قـــم  :ز �ـــر  رقـــرار وكيـــل �  ســـ تم²� 23/ ه1443 صـــفر 16 الـــصادر Aـــ@ ,م2021لـــسنة ) 2327(ز
 .م2021

�ــر الــشر?ف �قــم: ز �ــر  رقــرار وكيــل �  د�ــسم²� 17/ ه1442ل جمــاد أو 2الــصادر Aــ@ , م2020لــسنة ) 2590 (ز
  .م2020

�ـــر الـــشر?ف �قـــم : ز �ـــر  رقـــرار وكيـــل � Kيـــع �8 الـــصادر Aـــ@ ,م2019لـــسنة ) 2807(ز  نـــوفم²� 5/ ه1441لو ر 
 . م2019

�ر الشر?ف �قم : ز �ر  رقرار وكيل � Kيـع آخـر 2 الـصادر Aـ@ ,م2020لـسنة ) 306(ز  مـن نـوفم²� 17/ ه1442ر 
 . م2020

�ـر الــشر?ف ��ــر). 2018(ز ��ــر, زقطــاع مكتـب شــيخ  �ة العامـة لí´ــامع  ز	دا �ــر فــرع مدينــة , ر �اق  يالـر ز و
ة , البعوث  . دÑسم26BE:  أكتو�ر12مھ �� الفBCة ب6ن املقا, التجو�دردو

�ـــر الـــشر?ف �اق باســـوس: ز ســـ6ن بنظـــام الـــسنة الواحـــدة لـــر وكـــشف تقيـــيم الطـــالب الدا شـــIر أكتـــوKر , ر
 .م2020

�ــر الــشر?ف ��ــر: ز �قــم , زمكتــب شــيخ  رم�ــشو  مــضان 1 الــصادر Aــ@ ,م2019لــسنة ) 3(ر  مــايو 6 -ه1440ر 
 .م2019

�ــر الــشر?ف �قــم قــرار وكيــل �: ز ر�ــر  Kيــع �و 28الــصادر Aــ@ , م2021لــسنة ) 2848(ز ل   نــوفم²� 4/ ه1443ر
 .م2021

 Çuصــــا �ـــش�g ،ـــة تطبيقيـــة م±ــــسطة) 2000(الرشـــيدي� ، ر ؤمنـــاzÒ البحـــث الBCبــــو ، القـــا�رة، دار الكتـــــاب ي
 .اkuديث

�ـــر الـــشر?ف ��ـــر, زبوابـــة  �اقـــا جديـــدا للقـــرآن الكـــر�م :زاu´ـــامع  �ـــر يدشـــن ر �ً ً
و , م2019ليـــھ  يو20يـــوم , ز

ة للموقع يوم ,  eg.azhar.www://https :رابط املوقع ر?ا  .م2020 نوفم²� 25ز

�ــر الــشر?ف ��ــر, زبوابــة  ��ــر Ñعلــن نÔيجــة املــسابقة الــسنو�ة أ�~ــان مــن الــسماء , زاu´ــامع  اق � يالــر ز و
�راملقامة با��امع  �ة للموقع يوم , م2016 يوليھ 1يوم , ز ر?ا  .م2020 نوفم²� 25ز

�ر الشر?ف ��ر, زبوابة  � يـوم, تخر�ج الدفعة �و¼¡ مـن منحـة إعـداد محفظـات القـرآن الكـر�م, زاu´امع 
çعاء , م2019 يناير 6 �ة للموقع يوم  ر?ا ر Kيع �خر 10ز  .م2020 نوفم²� 25 -ه 1442ر 

�ر الشر?ف ��ر, زبوابة  �ة , م2017 أغـسطس 27يـوم ,  محفظي القرآن الكـر�ممنحة إعداد, زاu´امع  ر?ـا ز
 .م2020 نوفم²� 25للموقع يوم 

�ــــر ��ــــر: زبوابــــة  �́ــــامع  uقــــة, زأخبــــار ا ا�~اضــــرة �فتتاحيــــة ملنحــــة إعــــداد ...  اليــــوم:تحــــت عنــــوان, و�ر
ة للموقع يوم , م2017,  س±تم30BE, يوم الس±ت, محفظي القرآن الكر�م ر?ا  .م2020 د�سم²� 3ز

�رب ��ر: زوابة  �قـة, زأخبار اu´امع  اق العلـوم الـشرعية والعرKيـة, و�ر  اسـتÖناف حلقـات :تحـت عنـوان, ور
�ـــر الـــشر�ف) مجانـــا(تحفـــيظ القـــرآن الكـــر�م  ة للموقـــع , م2014,  ســـ±تم16BE, زبا��ـــامع � ــا ر?ـ ز

 .م2021 ف²�اير 6يوم الس ت 

�ـر ��ــر: زبوابـة  �́ـامع  uعلــن عـودة  عــضو :تحـت عنـوان, زأخبــار اÑ ـر� " الكتات<ــب"زاملكتـب الف9ــk لـشيخ �
�ر ة للموقع يوم , م2015,  يونيو18, يوم ا�¨م<س, زبا��امع � ر?ا  .م2021 يناير 28ز
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�ر ��ر: زبوابة  �قة, زاu´امع  �ر Ñعلن عن املـسابقة الرمـضانية الكEـB: تحت عنوان, و�ر ىا��امع �  13, ز
ة للموقع يوم ,م2016, يونيو ?ا ر   .م2021 ف²�اير 4اvuم¨س ز

�ـــر ��ـــر: زبوابــة  �́ــامع  uقــة, زا اق القـــرآن الكـــر?م, و�ر ة ... ًتم يــدا الســـتÖناف عمل ـــا: تحــت عنـــوان, ور رإدا
قــة با�~افظــات ع �ر �ــر تجــر معاينــات لفــر وا��ــامع � و ي , م2019,  ســ±تم14BE, يــوم الــس±ت, ز

ة للموقع يوم الس ت  ر?ا  .م2020 نوفم²� 28ز

��ـــر �ــ¡ عـــام : �ـــرزبوابــة  ة للبوابـــة يـــوم , م2019ز�عـــرف ع�ـــ¡ حـــصاد �يئــة كبـــار العلمـــاء وا��ـــامع � ر?ـــا  28ز
 .م2021يناير 

�ــر �اق القــرآن:رابــط املوقـع: زبوابـة  ســة الطيـب لتحفــيظ القــرآن الكـر�م وتجو�ــده للوافــدين... "و ر " رمد
ة للموقع يوم , م2016,  يوليھ19يوم , تواصل فعالياNºا ر?ا  .م2021  يناير28ز

ف: ، تحقيــق)5(, ســfن الBCمــذي) 1998(ال��مــذي قــم , وgــشار عــواد معــر دار الغـــرب , ب�ــ�وت, )2913(رحــديث 
 .	سالمي

�ــر �قــة: زاu´ــامع  ة �ر وإدا �ــر, ر زا��ــدو Dســبو�� �~لقــات تحفــيظ القــرآن الكــر�م �ــ� ا��ــامع �  شــIر ,ل
 .م2020أكتوKر 

�ــــر �قــــة: زاu´ــــامع  ة �ر وإدا ــع, ر ــة مــ قــــةمقابلــ ة �ر و مــــدير إدا اق , ر ووإعطائــــھ بيانــــات إحــــصائية عــــن فــــرع الــــر
 .م2020 أكتوKر 25يوم �حد , بمدينة نصر

�ـــر �ة املكتبـــة وتكنولوجيــا املعلومـــات) 2020(زاu´ــامع  ع التعلــيم عـــن «عـــد با��ـــامع , رإدا والتعر�ـــف بمـــشر
�ر  .ز�

�ــر ��ــر: زاu´ــامع  �ة العامــة لí´ــامع  ز	دا ة شــئو �, ر نإدا قــةر اق القــرآن الكــر?م, ور اق , ور وأيــام العمــل بــر
 .القرآن الكر�م فرع مدينة نصر

�ـــر ��ـــر: زاu´ـــامع  �ة العامـــة لí´ــــامع  ز	دا قــــة, ر ة شـــئو �ر وإدا ن قــــة القـــرآن الكـــر�م �ــــ�  ,ر وتـــصو عمـــل أر ر
 .م2020شIر أكتوKر , ا��À6ة

�ـــراu´ـــامع ��ـــر: ز  �ة العامـــة لí´ـــامع  ز	دا ة شـــئو �, ر نإدا قـــةر اق , ور وحـــصر ألعـــداد املتقـــدم6ن الكبـــار لـــر
جيـــــة با�~افظـــــات للعـــــام  عـــــھ ا�¨ا �ـــــر وفر قـــــة ا��ـــــامع � رالقـــــرآن الكـــــر�م ع�ـــــ¡ مـــــستو أر وز و ى

 kا��  .م2022/ 2021رالد

�راu´امع ��ـر: ز  �ة العامة لí´ـامع  ز	دا قـة, ر ة شـئو �ر وإدا ن اق , ر اسـة بـر وحـصر بأسـماء املتقـدم6ن للد ر
ـــات 15 – 5فــــال مـــــن القــــرآن الكـــــر�م لألط جيــــة با�~افظــ ع ا�¨ا ـــر والفـــــر �ـ ـــا با��ـــــامع � ر عامـ وز ً

 kا��  .م2022/ 2021رللعام الد

�ــــر ��ــــر: زاu´ــــامع  �ـــامع  ة العامــــة لí´ـ ز	دا قــــة, ر ة شــــئو �ر وإدا ن ســــ6ن , ر رإحــــصاء عــــام للمحفظــــ6ن والدا
جية بنظام التعليم عن «عـد  ع ا�¨ا �ر والفر ُبا��امع � ر ا�ـ�k للعـام) ن�و اليـن(وز / 2021ر الد

 .م2022

�ـــــراu´ـــــامع  �ـــر). 2017(ز �ــ �اق  يالـــــر ز ـــالة  ,و �ـــــة والرســ ـــر مـــــن حيـــــث الر �ــ اق � ؤبطاقـــــة �عر�فيـــــة بـــــالر يو ز
قة  .وو��داف وأقسام �ر

�ــر ��ــر عPــO موقـع التواصــل Óجتمــاð@ الفــ¨س بــوك: زاu´ـامع  �: تحــت عنــوان, زالــصفحة الرســمية لí´ــامع 
�ـر Ñعقـد اجتماعـ ًا��ـامع � قـة القـرآن الكـر�م بخمـس محافظـاتز وا تحـضB6يا �~فظـي أر  يـوم ,�

çعاء  �س 4ر ة للموقع يوم اvuم¨س , م2020ر ما ر?ا  .م2020 نوفم²� 26ز
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�ـر ��ــر عPـO موقـع التواصــل Óجتمـاð@ الفـ¨س بــوك: زاu´ـامع  �: تحـت عنــوان,  زالــصفحة الرسـمية لí´ـامع 
�ــر عــن اق القــرآن الكــر�م با��ــامع � زÑعلــن ر  بــرامج إتقــان القــرآن حفظــا وتــالوةو

ً
 مــايو 2 يــوم ,

ة للموقع يوم اvuم¨س , م2019 ر?ا  .م2020 نوفم²� 26ز

ك ع�ـــ¡ الــ¦~يح6ن: اkuــاكم مـــصطفى : تحقيــق,  بـــاب أخبــار Aــ@ فـــضائل القــرآن جملـــة,)1).(1990(راملــستد
قم , عبد القادر عطا  .دار الكتب العلمية, ب��وت, )2046(رحديث 

ن أمـــو ومعلمـــو أوليـــاء: ، حـــسنمـــصطفى الكتـــاب DلكBCو*ـــي"ر
َّ ُ

�ـــر ع�ـــ¡ طر�ــــق "  � zÒزخطـــوة لوضـــع منـــا
�ر,الرقمنة �ة يوم , )19(السنة , )1043(العدد , ز جر?دة صوت   .م2019 نوفم²� 20رالصاد

ـــ� الفCــــــBة ). 2013(حمـــــاد، اkuـــــسي�Û حــــــسن  ــــر الــــــشر�ف �ــ �ـ �ــــــ� � ــــراك  اق �تـ زر  -1863/ ه 1352 -1280(و
�خ) م1933 اســة تا رد ة,يــة وثائقيـــةر ســالة ماجـــست�� غ�ــ� م¤ـــشو ر  , �ليــة اللغـــة العرKيــة بأســـيوط, ر

�ر � .زجامعة 

اق“مقرات جديدة لـ : الفقي، حنفي �ر بمحافظات بk9 سو�ف واملنيـا وسـو�اج” والر ي� اق , ز وجر?ـدة الـر
ة يـوم , 	لك��ونيـة ة للموقــع , com.alruwaq://https: رابــط املوقـع, م2020 نــوفم²� 5رالــصاد ر?ــا ز
çعاء  � .م2021 ف²�اير 17ريوم 

�ر باألقصر �اق  ىالر ز قت ونظام حفظ م). 2020(و  .وكشوف بأسماء الطالب وأماكNÁم و

ت بي�ـــــ� آن  ?�3ـــــا ي،  ردو ر ِز ـــO العرKيـــــة, 5ج, تكملـــــة املعـــــاجم العر�يـــــة). 1979(ُ َمحمـــــد ســـــليم النعي¶ـــــQ: نقلـــــھ إaــ َ َّ ,
?ة ا ة الثقافة و	عالم, لعراقيةراu´مIو ا رو  .ز

ي الدو الBCبو للم�Ûد النبو الـشر�ف)ه1419(الصيدال�ي، سعود بن ب¤يان بن عواد  ي رسـالة ماجـست�� , ر
ة  .يجامعة أم القر, �لية ال��بية, رغ�� م¤شو

ـــO، ســــــعيد  ـــ� القــــــرآن الكـــــــر�م). 2013 (إســـــــماعيلعPـــ ـــة �ـــ ــــO للـــــــشئو , القــــــا�رة ,نظــــــرات تر�و�ــــ ناl´لـــــــس �عPــ
اسات إسالمية, سالمية	  ). 215(, رسلسلة د

 عظمـة القـرآن و�عظيمـھ وأثـره �ـ� النفـوس �ـ� ضـوء الكتـاب والـسنة،: القحطا�ي، سعيد بن عP@ بـن و�ـف
�ع و	عالن، الر?اض  .زالر?اض، مؤسسة اu´ر��QÕ للتو

ة عـصر�ة و�ـديل حلقـات تحفـيظ: ز?ن العابدين، نادية& عباس، س¤ية وراملقـار DلكBCونيـة ضـر  , القـرآنئ
çعاء , )21250(68, جر?دة �خبار �ة يوم  رالصاد  .م2020 مايو 13ر

�ر": عبد الIادي، شيماء قة � زأر ة , بوابـة ��ـرام 	لك��ونيـة, تقطع الطر�ق ع�¡ منا«ع الÔشدد" و رالـصاد
ة للموقـــع يــوم اvuمـــ¨س , eg.org.ahram.gate://http: رابـــط البوابــة, م2017 نــوفم²� 31يــوم  ر?ــا ز

 .م2021 ف²�اير 18

�ر بالتجمع الثالـث: عبد الIادي، شيماء اق � يتفاصيل افتتاح الر ز ة ,بوابـة ��ـرام 	لك��ونيـة, و ر الـصاد
ة للموقــع يــوم الثالثــاء ,  eg.org.ahram.gate://http: رابــط البوابـة, م2017 مــايو 6يــوم  يـوم ر?ــا ز
 .م2021 ف²�اير 16

ــــــــــــوك ــــ¨س بــ ــــــــ ــــــــO الفــ ــــ ـــــــــرام عPــ ـــــــدائق ��ــــــ ـــر بحـــــــ ـــــ �ــــــ �اق  ــــــــر ـــــمية للــــــ ــــــــ ــــصفحة الرسـ ـــــــــ يالـ ز ــــصفحة: و ــــــــ ـــــــط الـــ : رابـــــــ
REWAQAZHARI/com.facebook.www://https , ــــــة ــــــوم اu´معــــ ــــع يـــ ة للموقــــــ ــــــــا ر?ـ ــــــــر 19ز  ف²�ايــ

 .م2021



   في تعليم القرآن الكريم الشريفدور أروقة األزهر
 بمحافظات جمهورية مصر العربية

  معوض درويش يونسمسعد حامد / أ
  عبد القوى عبد الغنى دمحم حسين/ د.أ

   عبد رب الرسول سليمان دمحم/د.أ
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�ر�ــــة ). 2017(شــــم، عــــاطف دمحم ، �ا ـــرآن الكــــر�م لــــدى تالميــــذ املرحلــــة �بتدائيــــة � زمــــشكالت �علــــيم القـ
اســة ميدانيــة "ملواج34Iــاروتــصو مقCــBح  ة, "رد رســالة ماجــست�� غ�ــ� م¤ــشو جامعــة , �ليــة ال��بيــة, ر

�ر � .ز

�ر �� التجديد).2020(شومان، عباس �ر , ز من ج ود � �جب , ز�دية مجلة   .القا�رة, ه1441رعدد 

ـــــkق الــــــسيد  ـــشر?ف Aــــــ@ الف�ــــــ�ة مــــــن ). 2017(حــــــسن، عبــــــد الــــــرحمن اÈـ ـــــر الـــ �ـ �ــة Aــــــ@  Kــــ اق املغا زر ر -1214(و
ة, )م1930 -1800/ه1349 رســـالة ماجــــست�� غ�ــــ� م¤ــــشو جامعــــة , �ليـــة اللغــــة العرKيــــة بأســــيوط, ر
�ر � .ز

 Aـــ@ الـــشراكة اl´تمعيـــة Aـــ@ تجرKـــة جمعيـــات تحفـــيظ القـــرآن الكـــر?م). 2020(الز�را�ـــي، عبـــد هللا بـــن دمحم عPـــ@
بحــــث , ًمجـــال Bعلـــيم القــــرآن الكـــر?م جمعيــــة تحفـــيظ القــــرآن الكـــر?م Aــــ@ منطقـــة الباحــــة نموذجـــا

اسـات -الشراكة ا��تمعيـة وتطـو�ر التعلـيم (رم�شو ضمن أبحاث املؤتمر الدو¼� السادس  ر د
ب �ر,  �لية ال��بية للبن�ن بالقا�رة,)3(, )روتجا � .زجامعة 

�ر الــشر?ف Aــ@ العIــد ال���ــي املــصر ). 2013(دهللا حميــده أحمــد، عمــر عبــ قــة الــسوداني�ن بــاأل يأر ز  - 1821و
 .412 -397, )31(,  جامعة اvuرطوم بالسودان,ربحث م�شو بمجلة ©لية äداب, م1885

?¼Q، ع¨ــــ�QÕ بــــن ناصــــر بــــن عPــــ@ ـــو ). 2012(رالــــد ـــQ وال��بـ ـــسات القرآنيــــة وأثــــره العل¶ـ يBعلــــيم القــــرآن Aــــ@ املؤسـ
اسـات , "ً أنموذجااملغربت¨ب القرآنية A@ الكتا" ربحـث م�ـشو بمجلـة مع ـد Dمـام الـشاطkl للد ر

 .السعودية, )13 (7, القرآنية

ïKـ@ ، كفاح دمحم  راملصر الـصعوKات الRـQ تواجـھ Bعلـيم القـرآن الكـر?م للناطقـات gغ�ـ� اللغـة العرKيـة ). 2020(ي
ـــا  ــــو املق��حـــــة لIــ ـــر"لواkuلـ ــــات القــ ــــO معلمـ اســـــة ميدانيـــــة عPــ اه غ�ــــــ� ,"آن بألبانيـــــارد ســـــالة دكتـــــو ر  ر

ة اسات 	سالمية, رم¤شو  .الواليات املتحدة �مر?كية, اu´امعة 	سالمية بمين¨سوتا, ر�لية الد

�ر�ــا بـــ 21: ىعPــO، لــؤ اقــا أ ز ر  تقر?ــر جر?ــدة ,� محافظــة �ــستعد الســتكمال حلقــات التحفــيظ إلكBCونيــا18و
, com.7youm.www://https: رابـــــط اu´ر?ـــــدة, م2021 ينـــــاير 21، اvuمـــــ¨ساليــــوم الـــــساgع يـــــوم 

ة للموقع يوم اvuم¨س  ر?ا  . م2021 ف²�اير 18ز

?ر، مــــاز ســــعيد نبــــاو �ــــا Aــــ@ Bعلــــيم القــــرآن الكــــر?م). 2019(ز ـــة ودو ربحــــث م�ــــشو , رمفIــــوم املقــــرأة 	لك��ونيـ
اسات العليا  ).53 (14,  السودان,جامعة النيل6ن, ربمجلة الد

�ـر الـشر?ف الرحلـة العلميـة ). 2013(اu´ندي، مجا�د توفيـق  �اق �تـراك باu´ـامع  زأضـواء جديـدة عPـO ر و
 Oaي إ��اقھللطالب ال� �ر الشر?ف A@ القا�رة الشيخ دمحم إحسان عبد العز?ـز أوغPـ@ور بحـث , ز باأل

, داب والعلـوم 	�ـسانية�ليـة �, "رالعرب والBCك عEـB العـصو"رم�شو باملؤتمر الدو¼� ا�¨امس 
 .901 -878, , جامعة قناة السو�س

قــا�ي، دمحم عبـــد العظـــيم ْرالز مطبعـــة ع¨ـــ��Õ البـــاçي اkuل¼ـــQ ,  القـــا�رة,)1(, منا�ـــل العرفـــان �ـــ� علــوم القـــرآن: ُّ
 .ت.د, 3ط, وشر�اه

�ـر Aـ@ عـصر دولـة املماليـك اu´راكـ). 2019(العناقرة، دمحم محمود خلف �اق الـشوام باu´ـامع  زر -784"سة و
 ).7 (79 ,جامعة القا�رة, ربحث م�شو بمجلة ©لية äداب, "م1517-1382= �ـ 923

اق حـــدائق ��ـــرام: اu´ــالد، محمـــود �ر يكـــرم حفظـــة القـــرآن الكـــر?م بـــر وأمـــ�ن الـــدعوة بـــاأل ة ,ز ر مقالـــة م¤ـــشو
ــــة ــــــــ ــــــــ ـــــــــر 	لك��ونيــ ــــــــ ـ ــــــــة الفجــــ ــــــــ ــــ�ن , ببوابــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــوم 	ثنـ ـــــــــ ـــــ ـــــو 19يــ ــــــــ ـــة, م2017 يونيـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــط البوابــــ ــــــــ ـــــ : رابـــ

com.elfagronline.www://https , م¨سvuة للموقع يوم ا ر?ا  . م2021 ف²�اير 18ز

 ).5(, دار Óعتصام,  القا�رة,الBCبية �� كتاب هللا). 1978(فايد، محمود عبد الو�اب
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�ــر الــشر?ف قتــھ). 2017(زاملركـز 	عالمــي لأل �ــر وأر �واu´ـامع  مجلــة ســنو?ة , م2017ز�ــر حـصاد � مجلــة, ز
�ر الشر?ف �ا املركز 	عالمي باأل زيصد �ر, ر �اسة, زمشيخة  �ر, رالد � .زمطاgع 

ة �ر حصن التالوة). 2016(وال ش��، مر اق القـرآن الكـر?م, ز� جر?ـدة , وحوار مـع عPـO شـمس الـدين م¤ـسق ر
ة يوم اu´معة , ��رام اليومية  ).47296 (140 ،2016 يونيو 3رالصاد

دار الnلــــم ,  دمـــشق,الواæـــå �ـــ� علـــوم القـــرآن). 1998(مـــستو، مح�ـــ� الـــدين ديــــب& بغـــا، مـــصطفى ديـــب ال
 ).2(,الطيب

�ـــر  �اق القـــرآن الكـــر?م باu´ـــامع  زمقابلـــة للـــشيخ الـــسيد عبـــد املïـــ@ أحـــد املعلمـــ�ن بـــر ى املــــستو -مـــصر?�ن(و
 ).ل�و

اق القرآن الكر?م  �ر ومقابلة للشيخ سعيد أبو عرب أحد املعلم�ن بر � ).ى املستو الراgع-وافدين(زباu´امع 
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