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دورات القرآن الكريم
يــف بجوهــر الثقافــة ا�ســ�مية وبماهيــة ا�ســ�م مــن حيــث  يــم إلــى التعر تهــدف دورات تعليــم القــرآن الكر
ترســيخ مفاهيمــه، وربــط المهتديــن الجــدد بكتــاب ربــم وتنويــر بصائرهــم بــه وتعظيمــه فــي نفوســم، 
يــم، وفــم  يــث القيــم، والتوجيــه الســليم للتفكيــر، وتهذيــب الســلوك مــن خــ�ل تعليــم القــرآن الكر وتور
ــر بيــن ســائر بنــي  واســتيعاب معانيــه، التــي ترســخ لقيــم التســامح، والرحمــة، والحــوار، والتعــاون علــى الخيـ

البشر.

مسارات دورات القرآن الكريم:
يم. 1.المسار ا£ول - مسار تلقين وتعليم القرآن الكر

يم. 2. المسار الثاني - مسار قراءة وتعليم القرآن الكر

المسار ا�ول:
يــم، ويهــدف إلــى تمكيــن المتعلــم مــن قــراءة قصــار الســور القرآنيــة  مســار تلقيــن وتعليــم القــرآن الكر

يقة الصحيحة بناًء على أسلوب التلقين، با�ضافة إلى فم معانيها السامية. بالطر

مستويات المسار:
- المستوى ا£ول.
- المستوى الثاني.

عدد السور القرآنية:
- المستوى ا£ول - عدد 13 سورة (سورة الفاتحة / من سورة الناس إلى سورة العصر).

- المستوى الثاني - عدد 10 سور (من سورة التكاثر إلى سورة الضحى).

عدد الساعات التعليمية:
- المستوى ا£ول -  16 ساعة.
- المستوى الثاني - 16 ساعة.

الفئة المستهدفة:
- المهتدي الجديد.

- مسلم منذ الو±دة.

اللغات المترجمة: 
 - ا�نجليزي - الروسي - الصيني - ا£مري - ا£ورومي.

 



المسار الثاني: 
يــم باللغــة العربيــة،  يــم يهــدف إلــى تمكيــن المتعلــم مــن قــراءة القــرآن الكر مســار قــراءة وتعليــم القــرآن الكر

يمة. بضبط الحروف والكلمات والنطق السليم با�ضافة إلى فم معنى ا´يات الكر

مستويات المسار:
- القاعدة النورانية / متطلب إجباري.

- المستوى ا£ول.
- المستوى الثاني.
- المستوى الثالث.

عدد السور القرآنية:
- المستوى ا£ول - عدد 23 سورة (سورة الفاتحة / من سورة الناس إلى سورة الضحى).

- المستوى الثاني - عدد 9 سور (من سورة الليل إلى سورة ا±نشقاق).
- المستوى الثالث - عدد 6 سور (من سورة المطففين إلى سورة النبأ).

عدد الساعات التعليمية:
- القاعدة النورانية  - 32 ساعة.
- المستوى ا£ول  - 32 ساعة.

- المستوى الثاني   -  16 ساعة.
- المستوى الثالث   -  16 ساعة.

الفئة المستهدفة:
- المهتدي الجديد.

- مسلم منذ الو±دة.




