المحتوى..
مجالس املؤسسة
الربامج واألنشطة
ملتقى التعايش
الدورات التدريبية
مشاركات شباب قبس
رشاكات مجتمعية
زيارات نعتز بها
األنشطة النسائية
احصائيات
املتربعني والداعمني
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مؤسسة قبس للقرآن والسنة والخطابة

مؤسسة قبس للقرآن والسنة والخطابة

المقدمة..

الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل نبينا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني

وبعد :

فلقد ّ
رشف الله هذه البالد بخصائص عظيمة  ،ومزايا فريدة  ،فهي مهبط الوحي ومنطلق الرسالة  ،وأرض
الحرمني الرشيفني  ،فيها بيت الله العتيق وقبلة املسلمني يف مشارق األرض ومغاربها  ،وإليها تهفو النفوس ،وتشتاق
األفئدة  ،وهي محط أنظار املسلمني وقلوبهم ،فلله ما أعظمها من ّ
منة امنت الله بها عىل أهل هذه البالد ،مام يضاعف
مسئولية أهل هذا الوطن ويشحذهم لخدمة هذا الدين الكريم .
ومام حظيت به هذه البالد  :توسعة الحرمني الرشيفني واملشاعر املقدسة  ،وطباعة املصحف الرشيف  ،نرصة
لدينه وخدمة لكتابه الكريم وسنة نبينا الكريم عليه السالم ونرش الخري.
ولقد توسعت اململكة العربية السعودية وتضاعف السكان فيها أضعاف ًا كثرية وملا أنعم الله به عىل أهل هذه البالد
من ال ِّنعم والخريات فإن األمر يحتاج إىل مواكبة هذه األضعاف املضاعفة من البرش  .وتعلميهم كتاب الله الكريم
وسنة نبيه األمني  .والحرص عىل األسلوب األمثل يف إيصال املصدرين العظيمني حفاظ ًا عىل تراثهم ومقدساتهم
 ،وتأكيد ًا عىل هويتهم وانتامئهم.
فكانت هذه املؤسسة مؤسسة األمري محمد بن فهد بن جلوي آل سعود للقرآن والسنة والخطابة ( قبس ) لبنة من
بدور تكاميل مع نظرياتها من مؤسسات
ورصحا من الرصوح الكثرية يف هذا البلد املعطاء  ،تقوم
لبنات هذا البناء
ً
ٍ
الخري والعطاء لتعلية البناء وتعميق األساس  ،وهذا هو التقرير السنوي لعام 1438هـ تحقق فيه يشء من طموحنا،
و وضع خطة تتناسب مع تطلعاتها الطموحة خالل عام 1439هـ  ،مقدرين لسمو أمري املنطقة الرشقية صاحب السمو
املليك األمري سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وسمو نائبه صاحب السمو املليك األمري أحمد بن فهد بن سلامن
بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو محافظ األحساء األمري بدر بن جلوي ولكل املخلصني والداعمني سائ ً
ال املوىل عز
وجل أن يوفق الجميع ملا يحبه ويرضاه وأن يتقبل من الجميع.
والله من وراء القصد وصىل الله عىل نبينا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني .
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اسم المؤسسة

مؤسسة األمري محمد بن فهد بن جلوي آل سعود للقرآن
والسنة والخطابة ( قبس ) وهي مؤسسة خريية ذات
شخصية اعتبارية مستق ّلة تأسست بالقرار الوزاري رقم
(/42ق/م) بتاريخ 1432/3/27هـ ومقرها مدينة األحساء
واملرخصة بشهادة التسجيل الصادرة من وزارة الشؤون
اإلسالمية والدعوة واإلرشاد.
المقر الرئيسي

مركزها الرئيس محافظة األحساء  ،وميكن نقله.

نطاق عملها وخدماتها

ولها أن تفتح فروع ًا يف سائر محافظات املنطقة الرشقية.
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أهداف المؤسسة

 -1ربط أبناء املجتمع وتشجيعهم مبصدري الهداية (الكتاب
ً
ً
وتعلم لفنون الخطابة .
وتدبرا
حفظا وتجويدً ا
والسنة ) ،
ً
 -2تعزيز الجهود الحكومية والخريية يف تأهيل جيل صالح
ميتلك مقومات الداعية الناجح .
 -3تحصني النشء من الغلو واالنحراف العقدي والفكري
والسلويك .
 -4مد جسور التواصل مع جميع املستفيدين يف القطاع
الخريي والحكومي والخاص.

رؤيتنا

الريادة يف أداء العمل املؤسيس لخدمة القرآن الكريم والسنة
النبوية وفنون الخطابة.

مؤسسة قبس للقرآن والسنة والخطابة

ركائز النجاح

رسالة المؤسسة

االهتامم النوعي بالقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهام والعناية بالخطابة وفنونها
 -1مجلس األمناء  :حرص املجلس عىل أن تكون املؤسسة إضافة نوعية ملجتمع واعي من واإلفادة من خالصة الفكر والتجارب العلمية لألساليب الرشعية يف االرتقاء بتعليم
خالل مشاركتها وتوصياتها التفصيلية ووضوح البوصلة والحوكمة والشفافية يف أعامل القرآن والسنة والخطابة مع إحياء رسالة املسجد ودوره يف حياة أفراد املجتمع .
املؤسسة مع وجود سياسات ومعايري .
 -2مجلس اإلدارة  :والذي مل يألو جهدً ا يف العمل املستمر والدعم املتواصل لنجاح
املؤسسة.
إقامه محارضات وندوات ودورات ورحالت علمية وإقامة مسابقات تشجيعية وملتقيات
توعوية لكافة املجتمع وإنشاء دور ومراكز ومعاهد ومدارس وروضات وحلقات دامئة
 -3فريق العمل  :استقطاب كفاءات  ,تنوع وتطوير وتحفيز وبناء خط ثاين .
وموسمية لحفظ وتعليم القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة وعلومهام سواء يف
املساجد أو يف املرافق العامة وأندية للخطابة صباحية ومسائية والعناية بالبحوث
 -4أليات العمل  :انتاج املشاريع والحرص عىل التنمية املستدامة والرشاكة الفاعلة.
العلمية واملشاركة يف املعارض وطباعة الكتب يف التخصص  ،بعد موافقة الجهات ذات
العالقة.
وسائل المؤسسة

المستقبل في سطور

تقوم املؤسسة بشكل دائم بإجراء مراجعة شاملة السرتاتيجيتها ملعرفة أوجه النجاح
فيام أنجز من أعامل واإلفادة من التجارب وهذا يدعوها ملطالعة أعاملها السنوية
ومازالت املؤسسة تتطلع إىل تنمية مواردها واالكتفاء الذايت لدخلها وتقديم حلول
للتحديات التي تواجهها من أجل تحقيق أهدافها .

القيم

اإلتقان  ،النوعية  ،التقنية  ،التكامل  ،اإلبداع  ،التعاون
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الهيكل التنظيمي
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رئيس
مجلس
األمناء

مجلس اإلدارة
سكرتري

مجلس
األمناء

مهامة

املحاسبة
شؤون املوظفني
التدريب
خدمات املوظفني
الصيانة والضيافة
املستودعات

مهامة

مهامة

مهامة

حلق القرآن
حلق السنة النبوية
أكادميية الخطابة
متابعة توصيات
املجلس اإلداري
مقابلة املعلمني
املسابقة السنوية

منسقة القرآن
منسقة السنة
منسقة الخطابة
منسقة العالقات
منسقة الربامج

مدير مكتب رئيس املجلس
اللجنة العلمية

رئيس مجلس
اإلدارة

مدير الشؤون املالية واإلدارية

نائب رئيس مجلس اإلدارة

املدير التنفيذي

مديرة اللجنة النسائية

مدير العالقات

اللجنة االستشارية
الجودة والتطوير
الدراسات
الرشاكات املجتمعية

مهامة

املناسبات الرسمية
املللتقيات
الدورات
الرعايات
الزيارات امليدانية
املراسالت والربقيات
املجالت
النرشات
التقرير السنوي
التسويق

مدير اإلعالم

مهامة

الفضائيات
الصحافة
اإلذاعة
موقع املؤسسة
الصحف اإللكرتونية
برامج التواصل
االجتامعي

مدير التنمية املستدامة

مهامة

األوقاف
املؤسسات املانحة
املوارد املالية والعينية
االستقطاع الشهري

مدير الربامج

مهامة

املقراءة اإللكرتونية
تعليم الصغار
الشؤون التعليمة
املعاهد
املراكز املتخصصة
اإلجازات العلمية
املسابقات الدورية
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مجالس المؤسسة
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صاحب السمو املليك األمري سعود بن
نايف آل سعود أمري املنطقة الرشقية
ورئيس مجلس األمناء
سمو األمري عبدالعزيز بن محمد بن
جلوي آل سعود نائب رئيس مجلس
األمناء واملرشف العام عىل املؤسسة

صاحب السمو األمري
عبدالعزيز بن سعد
بن جلوي آل سعود

معايل األستاذ الدكتور
عبدالله بن عبداملحسن الرتيك

12

صاحب السمو األمري
فهد بن عبدالله بن
جلوي آل سعود

معايل األستاذ الدكتور
سليامن بن عبدالله أبا الخيل

مؤسسة قبس للقرآن والسنة والخطابة

صاحب السمو األمري
فيصل بن فهد بن جلوي آل سعود

معايل الدكتور
توفيق بن عبدالعزيز السديري

صاحب السمو األمري
سعد بن تريك بن جلوي آل سعود

فضيلة الشيخ
عبدالله بن صالح آل الشيخ

فضيلة الدكتور الشيخ
قيس بن محمد آل الشيخ مبارك

مؤسسة قبس للقرآن والسنة والخطابة

معايل الدكتور
محمد بن عبدالعزيز العوهيل

معايل الدكتور
أحمد بن عبدالله الشعيبي

فضيلة الدكتور الشيخ
صالح بن صالح السميح

فضيلة الدكتور الشيخ
سعود بن عبدالعزيز العقيل

فضيلة الشيخ الدكتور
خالد بن محمد العبدالكريم

فضيلة الدكتور
إبراهيم بن صالح التنم

سعادة الدكتور
عبدالله بن محمد الجغيامن

فضيلة الدكتور
عبدالله بن حسني القايض

سعادة الدكتور
يوسف بن عبداللطيف الجرب

سعادة األستاذ
عبدالعزيزبن عبدالله املوىس

سعادة األستاذ
سامل بن صبيح املري

سعادة األستاذ
خالد بن عبدالله البواردي

سعادة األستاذ
عويضة العبدالعال العجمي

سعادة األستاذ
أسامة بن محمد النعيم

سعادة األستاذ الدكتور
عبدالله بن عبدالرحمن
العبدالقادر

سعادة األستاذ
صالح بن حسن العفالق

سعادة األستاذ
عبدالرحمن بن سليامن
الحامد

سعادة األستاذ
طالل بن سلامن الغنيم

سعادة األستاذ
رائد بن حمد البوعيل

سعادة الدكتور
محمد بن سعيد القحطاين

فضيلة الشيخ الدكتور
أحمد بن حمد البوعيل
أمني املجلس
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مجلس
أمناء المؤسسة
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وهو السلطة العليا في المؤسسة  ،وله
الصالحيات التالية :
-1إقرار السياسات العليا للمؤسسة واإلرشاف عىل تنفيذها .
-2إصدار اللوائح املنظمة لسري العمل يف املؤسسة .
-3اختيار أعضاء املجلس اإلداري ورئيس مجلس إدارة املؤسسة .
-4اعتامد التقرير السنوي للمؤسسة وجميع أنشطتها خالل السنة
املالية املنتهية .
-5إقرار امليزانية العمومية والحساب الختامي .
-6قبول اإلعانات والهبات والوصايا واألوقاف .
-7إقرار خطط تنمية موارد املؤسسة واستثامر أموالها .
-8إقرار الهيكل اإلداري والوظيفي للمؤسسة .
-9إغالق الفروع وحل مجالسها أو إقصاء بعض أعضائها باقرتاح من
املجلس اإلداري .
-10النظر يف قبول اعتذار بعض أعضاء املجلس أو إعفائهم أو
اختيار أعضاء جدد .

بعض توصيات مجلس األمناء خالل اجتماعاته-:
وقد عقد مجلس األمناء سبع اجتامعات أوىص فيها (  )36توصية
 ،نفذ منها (  ) 29توصية  ,وجاري العمل عىل ما تبقى ومن أبرزها
املوافقة عىل الالئحة الداخلية للمؤسسة والخطط التشغيلية
والتنموية  ,وقد وافق املجلس عىل إقرار التقرير اإلداري الذي
قدمه فضيلة رئيس املجلس والتقرير املايل الذي قدمه املسؤول
املايل لعام  1437هـ  ،وعىل الخطة االسرتاتيجية  1441-37هـ
،والخطة التشغيلية لعام  1438هـ .

ومن أبرز التوصيات :
الحرص عىل تنوع مصادر الدخل للمؤسسة مع أهمية العناية
بالوقف  ,التعرف عىل نظام الهيئة العامة لألوقاف واإلفادة منها
يف تسجيل أوقاف املؤسسة  ,إنشاء قسم خاص بالتواصل االجتامعي
واألعامل االلكرتونية  ,تبنى املؤسسة ملتقى دوري تكون فيه
تجارب علمية وأوراق عمل وربط التخصصات العلمية غري
الرشعية بالجانب الرشعي  ,تطوير الرشاكة املجتمعية  ,تنسيق
املؤسسة وتكاملها مع جمعية تحفيظ القرآن الكريم إلقامة أعامل
نوعية تكاملية  ,تأكيد عىل أهمية مشاركة ودعم أعضاء مجلس
األمناء مام يؤكد مصداقية عمل املؤسسة  ,املوافقة عىل إمكانية
فتح فروع أخرى للمؤسسة .
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فضيلة الشيخ الدكتور
أحمد بن حمد البوعيل
رئيس مجلس اإلدارة
سعادة األستاذ
منصور بن عبدالله املنصور
نائب رئيس مجلس اإلدارة

فضيلة الشيخ الدكتور
حمد بن سامل املري

سعادة األستاذ
عبدالرحمن بن سليامن
الحامد
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فضيلة الشيخ الدكتور
زياد بن عبدالله الحامم

سعادة األستاذ
نايف بن محمد السعيد

سعادة الدكتور
محمد بن عبدالله الدعيج

سعادة األستاذ
عبدالعزيز بن عبدالرحمن
الدقيل

سعادة األستاذ
عبداملحسن بن عبدالله السلطان

سعادة األستاذ
صالح بن صالح الحمد

المجلس العلمي:
يتكون املجلس من سبعة أعضاء ميثلون كوادر علمية وأكادمييني ومشائخ يف
مجاالت وتخصصات مختلفة ويتم اختيار رئيس بالتصويت ,ويعقد املجلس
مرة كل شهر عىل األقل.

م

االسم

المهمة

1

فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن حمد البوعلي

رئيس َا

2

فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور عبداهلل بن عبدالرحمن السلطان

عضواً

3

فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن صالح التنم

عضواً

4

فضيلة الشيخ الدكتور عبداهلل بن محمد السماعيل

عضواً

5

فضيلة الشيخ عبدالوهاب بن عبداللطيف الصالح

عضواً

6

فضيلة الشيخ سعيد بن جاسم الحول

عضواً

7

فضيلة الشيخ الدكتور فيصل بن باسم الجوابرة

مستشار المؤسسة
ومنسق اللجنة العلمية

مهام المجلس العلمي:
 .1وضع املنهج العلمي للمؤسسة واإلرشاف عليه.
 .2دراسة األفكار النوعية للمؤسسة وإقرارها.
 .3اختيار معلمي الحلق.
 .4اإلرشاف عىل البحث العلمي والدراسات امليدانية.
 .5اإلرشاف عىل مسابقة املؤسسة الدورية وتطويرها.
 .6اإلرشاف عىل الرشاكات العلمية مع املؤسسات الحكومية
والخريية والخاصة.
 .7اإلرشاف عىل الربامج الرتبوية والدعوية للمؤسسة.
 .8إقرار ما يحال اليه من الكتب والرسائل واملخطوطات.
 .9املشاركة يف برامج وأنشطة املؤسسة
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البرامج واألنشطة
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أو ً
ال :مسابقة

الشيخ سليمان بن عبدالرحمن الحماد
20

هي عبارة عن مسابقة يف حفظ أجزاء معينة من القرآن الكريم وأحاديث سنة نبينا محمد
صىل الله علية وسلم يشرتك فيها أفراد األرسة الواحدة جميعهم أو بعضهم

ثان ًيا:

الحفل الختامي

لألنشطة املؤسسة وتكريم فائزين مسابقة الحامد األرسية
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ً
ثالثا  :الدورة

العلمية العاشرة
22

إقامة دورة ابن باز العلمية التاسعة ,وقد شارك فيها (  ) 34من أهل العلم وشارك بها ( )80
ً
وطالبة من املنطقة الرشقية  ،عدد املشاركني يف الدورات السابقة (  ) 3829طالب وطالبه
طالب ًا

رابعا:
ً

طاقات

برنامج طاقات متجددة اإلذاعي

23

24

ملتقى التعايش
ضرورة شرعية ومصلحة وطنية

25

رئيس الجلسة

أو ًلا:

جلسات الملتقى

26

املتحدثون

الجلسة األوىل

الجلسة الثانية

الجلسة الثالثة

الجلسة الرابعة

الجلسة الخامسة

األستاذ الدكتور سليامن بن
صالح القرعاوي

صاحب املعايل فضيلة
األستاذ الدكتور /عبدالله
بن عبد املحسن الرتيك

صاحب املعايل األستاذ
الدكتور /عبد الله بن صالح
العبيد

سعادة األستاذ الدكتور/
عبدالله بن حسني القايض

معايل فضيلة األستاذ
الدكتور  /سليامن بن عبد
الله أبا الخيل

أ.د .هدى الدليجان

الشيخ سليامن املاجد

د .فيصل الحليبي

أ.د .قيس املبارك

د .إبراهيم التنم

د .عبد الله السامعيل

الشيخ أكرم البالدي

د .أحمد بن حمد البوعيل

د .زياد الحامم

أ .إحسان عيل حسن أبو الخري

أ .د .عبد الله السلطان

أ .حجي النجيدي

د .أميمة بنت أحمد الجالهمة

د .عبد العزيز الهليل

د.محمد حسني آل عسكر

د .يوسف الجرب

أ .د .عبد اللطيف الحسني

د .خالد البديوي

ثان ًيا :

حفل االفتتاح

بحضور صاحب السمو املليك أمري املنطقة الرشقية األمري سعود بن نايف بن
عبدالعزيز آل سعود.

27

28

29

ً
ثالثا:

حفل تكريم
30

املنظمني واملتعاونني

رابعا:
ً

توصيات

ورشة عمل توصيات ملتقى التعايش رضورة
رشعية ومصلحة وطنية (بجامعة امللك فيصل)

31

32

الدورات
التدريبية

33

ً
أول :دورة املتحدث البارع
املدرب  :أ .يارس الحزميي
العدد  40 :متدرب ومتدربة

34

ثان ًيا :دورة فن اإللقاء
املدرب  :د .عبدالرحمن العشاموي
العدد  37 :متدرب ومتدربة

35

ثال ًثا :دورة برمجيات البحث
العلمي يف الكتاب والسنة
املدرب  :د .سعود العقيل
العدد  15 :متدرب

36

راب ًعا :برنامج تعظيم قدر الصالة
املدرب  :د .عبدالكريم السلمي
العدد  205 :متدرب ومتدربة

37

خامسا :دورة إعداد برنامج
ً
الخطيب الناجح
املدرب  :أ .محمد العامر
العدد  15 :متدرب

38

سادسا :دورة الكلمة الطيبة
ً
بشعبة السجن العام باألحساء
املدرب  :د .عبدالله البوحنية
العدد  60 :متدرب

39

ساب ًعا :دورة مهارات الحوار
واإلقناع
املدرب  :د .تريك الخليفة
العدد  380 :متدرب

40

ثام ًنا :دورة حوار مع األطفال
املدرب  :أ .عبداملنعم الحسني
العدد  60 :مشارك

41

42

مشاركات
شباب قبس

43

أو ً
ال:

المشاركة
44

يف ملتقى رقميات املقام يف مدينة الرياض

ثان ًيا :

يف الرخصة الدولية للعمل التطوعي يف مدينة األحساء

المشاركة
45

ً
ثالثا:

المشاركة
46

يف ورشة عمل األمن يف عيون الشباب يف مدينة الدمام

تابعونا على حساب سناب شات
لمتابعة التغطيات أو ً
ال بأول
47

48

شراكات
مجتمعية

49

أو ً
ال:

توقيع شراكة
50

مع الجمعية الخريية لتحفيظ
القرآن الكريم مبحافظة األحساء

ثان ًيا:

توقيع شراكة

مع مؤسسة فخر القابضة
التابعة ملجموعة الحامد العقارية

51

52

زيارات
نعتز بها
53

أو ً
ال:

زيارة معايل عضو هيئة كبار العلامء
الدكتور عبدالله بن محمد الخنني

54

ثان ًيا:

زيارة مفتي املنطقة الرشقية فضيلة الشيخ عيل بن صالح املري

ً
ثالثا:

زيارة معايل مدير جامعة امللك فيصل
الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهيل

رابعا:
ً

استضافة ضيوف مؤمتر جامعة اإلمام
(أثر تطبيق الرشيعة يف تحقيق األمن)

55

خامسا:
ً

زيارة معايل الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي
والدكتور مهنا بن عبدالله الدالمي

56

سادسا:
ً

زيارة الدكتور محمد بن نارص املسعد

سابعا:
ً

زيارة جمعية الرب بالدمام

ثام ًنا:

زيارة أعضاء برنامج بك أصبحنا إلذاعة القرآن الكريم

57

تاسعا:
ً

زيارة مكتب تعاوين الراكة بالخرب

58

عاشرا:
ً

زيارة مجموعة من أمئة وخطباء ومعلمني الرياض

الحادي عشر:

زيارة مجموعة من نادي حي جوبا

الثاني عشر:

زيارة برنامج فاسألوا

59

الثالث عشر:

زيارة املركز الخريي لتعليم القرآن وعلومه بالرياض

60

الرابع عشر:

زيارة طالب ثانوية امللك فهد

الخامس عشر:

زيارة مؤسسة املجدوعي الخريية

السادس عشر:

زيارة حلقة زيد بن حارثه بجامع املقهوي

61

62

األنشطة
النسائية

63

أو ً
ال:

المشاركة
64

يف معرض أصالة الرشق

ثان ًيا:

إقامة

برنامج القاعدة النورانية

إقامة برنامج القاعدة النورانية ملنسوبات مدارس املؤسسة
بالتعاون مع مركز الفرقان لتعليم القرآن .

القاعدة النورانية:
هي وسيلة إلكساب مهارة السمع ،والنطق ،والقراءة ،و الكتابة
ملن يرغب يف تع ُّلم اللغة العربية والقرآن الكريم.

فائدة تدريسها :
 تعليم مهارة النطق الصحيح الفصيح والقراءة الصحيحةللحروف وكلامت وجمل اللغة العربية للناطقني بالعربية
ولغري الناطقني بها واألميني.
 تقويم اللسان وإحداث نقلة نوعية يف القراءة لدى الكبار. ُت َسهِّل عىل الكبار َت َع ُّلم تجويد القرآن الكريم عَ َم ِل ًّيا بالتلقيويف فرتة قصرية دون الحاجة للخوض يف أحكام التجويد
النظرية .والله تعاىل أعلم.

65

ً
ثالثا:

برنامج

رياحني القرآن

يحتوي الربنامج عىل حفظ سور من القرآن الكريم ومنهج
ألحاديث رسول الله صىل الله عليه وسلم ً
وأيضا عىل منهج
إلقاء وخطابة ً
وأيضا عىل أنشطة منوعة عامة وخاصة.

أهداف البرنامج:
 -١تعزيز قيمة وفضل القرآن الكريم يف شهر رمضان.
-٢ربط األطفال والفتيات بالقرآن الكريم.
-٣غرس القيم الرمضانية والدينية يف األطفال والفتيات.
-٤ربطهم بسنة رسول الله صىل الله عليه وسلم وحفظ
األحاديث.
-5تعلم فن اإللقاء والخطابة.

66

رابعا:
ً

برنامج

أطفالنا بأخالق رمضانية

المستويات

نبذة عن المنهج

حلقة روضة (الفراشات)

 1ـ قصار السور من جزء عم من (سورة الناس ــ سورة
الفيل )
 2ـ حفظ ثالثة أحاديث من الصحيحة عن رمضان

حلقة ابتدائي (الزهور)

 1ـ حفظ من جزء عم من سورة النبأ إىل سورة
االنشقاق
2ـ حفظ خمسة األحاديث الصحيحة عن رمضان
3ـ تعليم سرية الرسول صل الله عليه وسلم

حلقة متوسط ( اإلبداع)

1ـ حفظ من جزء تبارك من سورة امللك إىل سورة
الحاقة
2ـ قراءة وتعليم موضوع ( ماهو الصيام – آدابه وما
فوائده )
3ـ حفظ خمسة األحاديث من الصحيحة

حلقة روضة ( األبطال)

 1ـ قصار السور من جزء عم من (سورة الناس إىل سورة
الفيل)
 2ـ حفظ ثالثة أحاديث من الصحيحة عن رمضان
 3ـ تعليم سرية الرسول صل الله عليه وسلم

67

خامسا:
ً

برنامج

صيفي إبداع ومتيز

المستويات
رياض األطفال

حفظ من جزء عم وحفظ أحاديث من السنة النبوية
الصحيحة

االبتدائي

حفظ جزء تبارك وحفظ أحاديث من السنة النبوية
الصحيحة

المتوسط

حفظ سورة يس وحفظ أحاديث من السنة النبوية
الباب األول من كتاب البخاري

الثانوي والجامعي

حفظ سورة النور وحفظ أحاديث من السنة النبوية
الباب األول من كتاب البخاري

دورة حاسب آلي

فوتوشوب وبوربوينت

دورة لغة انجليزية لألطفال

68

المنهج

تعلم الجمل والكلامت

سادسا:
ً

برنامج

الرتبية الذكية يف ضوء السنة

69

سابعا:
ً

برنامج
70

تاج األثر

ثام ًنا:

دورة

دور املرأة يف خدمة الحديث والسنة

71

تاسعا:
ً

برنامج
72

ملساتنا  3مبدرسة أم املؤمنني

عاشرا:
ً

ركن

تعريفي مبدرسة ريحانة بنت زيد لتحفيظ القرآن الكريم

73

احصائيات

74

20

عدد العاملين
في المؤسسة

80

عدد األطفال في
نادي الزهور

70

عدد
المتطوعين

7

10

14533

عدد المدارس
النسائية التابعة
للمؤسسة

47

عدد الدورات
التدريبية

12

عدد المستفيدين
من برامج وانشطة
المؤسسة

17

عدد العامالت
في المدارس
النسائية

272

عدد البرامج
واألنشطة

546

عدد الزيارات

عدد الدارسات في
المدارس النسائية

عدد المستفيدين من
الدورات التدريبية

شركاء النجاح

جماعة جامع آل ثاني

سمو األمير عبدالعزيز بن محمد
بن فهد بن جلوي آل سعود

األستاذة ليلى عبدالرحمن الموسى

مكتب المحامي زيد الدعجاني

سمو األميرة نورة بنت سعود بن
جلوي آل سعود

مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية

مكتب صالح النعيم
محاسبون ومراجعون قانونيون

صاحبات السمو بنات األمير
محمد بن فهد بن جلوي آل سعود

األستاذ محمد مرعي اليامي

األستاذ طالل سليمان عبدالعزيز
الغنيم

األستاذ عبدالوهاب الموسى

مطابع الكفاح الحديثة

األستاذ عادل الملحم واخوانه

دعم الموارد البشرية

سعادة األستاذ عويضة العبدالعال
العجمي

الشيخ سليمان بن عبدالرحمن
الحماد

شركة السلطان

مجموعة البراك للتجارة والصناعة

مؤسسة البشير محطة األحساء
الحديثة فرع شركة البشير للتجارة والمقاوالت

75

76

قالوا عن
المؤسسة

77

كلمة صاحب السمو املليك األمري
سعود بن نايف آل سعود أمري املنطقة
الرشقية ورئيس مجلس األمناء

78

الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني سيدنا محمد وعىل
آله وصحبه أجمعني وبعد...
الحمد لله أو ًال وآخر ًا عىل ما منّ الله به علينا يف هذه البالد من عظيم نعمة وكرمه بأن
أوجد فيها قادة يهتدون بهدي القرآن ويعملون بتعاليمه ويقومون برشع الله تعاىل يف
كل مناحي عملهم ،وما هذا الرافد الذي وفق أبناء األمري محمد بن فهد بن جلوي -رحمه
الله تعاىل -عىل إقامته ،وهي املؤسسة التي تحمل اسمه -رحمه الله تعاىل -إال دعم لعلوم
القرآن الكريم والسنة النبوية والخطابة ،وهذا اليش ليس بغريب عىل أبناء سموه
ً
ومهتم يف البحث ،ويعلم كل من عارصه وعمل
حريصا عىل العلم
رحمه الله ،فقد كان
ً
معه بأنه كان شديد االهتامم بكثري من العلوم واملعارف .أشكر سمو األمري عبدالعزيز
بن محمد بن فهد بن جلوي عىل إعطايئ رشف افتتاح هذه املؤسسة وموقعها االلكرتوين
وهي باب من أبواب الخري وندعو ملن يحمل اسم هذه املؤسسة بأن يكون ممن ينطبق
عليهم حديث النبي  -صىل الله عليه وسلم ( -إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث
صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ) وال أنىس أن أشكر أبناء األمري
محمد بن فهد بن جلوي عىل جهودهم والقامئني عىل هذه املؤسسة وآخر دعوانا أن
الحمد لله رب العاملني

لقد دأبت حكومتنا الرشيدة -وفقها الله تعاىل -عىل دعم الخري وتربية الناشئة عليه
وحثهم عىل التنافس فيه؛ لذا شجعت ورعت املنافسات التي تحيي يف الشباب روح
املثابرة والجد ،ومبناسبة انطالقة مسابقة سمو األمري محمد بن فهد بن جلوي -رحمه
الله تعاىل -للقرآن والسنة والخطابة ،وهي مسابقة مباركة بلغ صداها كثري ًا من مدن
مملكتنا الحبيبة؛ أجدها فرصة يف أن أبارك ألصحاب السمو األمري عبدالعزيز بن محمد
تحول هذه املسابقة إىل مؤسسة رائدة
بن فهد بن جلوي -حفظه الله تعاىل -مبناسبة ّ
ُتعنى بكتاب الله تعاىل وسنة نبيه -صىل الله عليه وسلم -وإعداد جيل يخدم دينه
ووطنه ،فله جزيل الشكر والتقدير ولجميع العاملني يف هذه املؤسسة املباركة عىل هذا
الجهد واإلنجاز الطيب متمني ًا لهم دوام التوفيق وللمؤسسة املزيد من التقدم والنجاح
والرقي يف ظل حكومة سيدي خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبدالعزيز آل
سعود وصاحب السمو املليك األمري محمد بن سلامن بن عبدالعزيز آل سعود -رعاهام
الله -كام أشكر صاحب السمو املليك األمري سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمري املنطقة
الرشقية عىل دعمه ومساندته لهذه املؤسسة ولكل من بذل وقدم لهذا العمل املبارك.

كلمة صاحب السمو األمري بدر بن
محمد آل سعود محافظ محافظة
األحساء

79

كلمة سمو األمري عبدالعزيز بن محمد
بن جلوي آل سعود نائب رئيس مجلس
األمناء واملرشف العام عىل املؤسسة

80

الحمد لله رب العاملني الذي بنعمته تتم الصالحات ،والصالة والسالم عىل نبينا محمد
معلم البرشية الخري ،وعىل آله وصحبة وسلم ،وبعد ..
فإين أشكر الله عىل ما منّ به علينا يف مؤسسة األمري محمد بن فهد بن جلوي آل
سعود ( قبس ) للقرآن والسنة والخطابة  ،من نعم كثرية فهي مؤسسة حملت اسم الوالد
صاحب السمو األمري محمد بن فهد بن جلوي آل سعود غفر الله لهُ  ،وبفضل الله حققت
إنجازات تفخر بها خالل العام املنرصم ويف وقت وجيز من عمرها  ،وباتت املؤسسة
إحدى املؤسسات املشهود لها  ،وأضحى أفراد املجتمع بجميع مستوياته ينتظرون بشغف
أنشطة املؤسسة وأعاملها ،والتي نستعرضها يف هذا التقرير السنوي لعام  1438هـ  ،وما
ستشاهدونه هو جزء من خطط املؤسسة االسرتاتيجية وأهدافها املستقبلية  ,وال يسعني
يف هذا املقام أال أن أتقدم بالشكر والعرفان ملقام سيدي خادم الحرمني الرشيفني امللك
سلامن بن عبدالعزيز وسمو ويل عهد األمني صاحب السمو املليك األمري محمد بن سلامن
حفظهم الله  -وسددهم عىل دعمهم املستمر وتشجيعهم  ،ولصاحب السمو املليك أمرياملنطقة الرشقية األمري سعود بن نايف  ،عىل متابعته املستمرة ومساندته للمؤسسة
ولسمو نائبه صاحب السمو املليك األمري أحمد بن فهد بن سلامن بن عبدالعزيز آل سعود
 ،والشكر موصول ألخي صاحب السمو األمري بدر بن محمد بن جلوي محافظ األحساء
الخية يف عون املؤسسة والوقوف معها  ،كام أشكر معايل وزير الشؤون
عىل جهوده
ّ
اإلسالمية والدعوة واإلرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وإخواين أصحاب
السمو واملعايل والفضيلة والسعادة أعضاء مجلس األمناء ،وأمتنى ألعضاء املجلس اإلداري
وأعضاء وملجالس املؤسسة التوفيق والسداد ،وأن يجزيهم الله خري
رئيسا
والتنفيذي
ً
ً
الجزء عىل ما قدموه خالل العام املنرصم.

لقد أطلعنا عىل مسابقة األمري محمد بن فهد آل جلوي  -رحمه الله  -للقرآن والسنة
ً
مباركا  ,وأسأل الله أن يوفق
والخطابة مبحافظة األحساء  ,فألفيناها نافعة  ,وجهدً ا
القامئني عليها وأن يغفر لسمو األمري محمد بن فهد آل جلوي  ,ويجعلها يف ميزان
حسناتهم كام أدعو إخواين إىل تشجيع مثل هذه الجهود ودعمها .
كلمة فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن
محمد آل الشيخ
املفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس
هيئة كبار العلامء وإدارة البحوث واإلفتاء

ترشفت يف هذا اليوم املبارك بحضور تدشني وافتتاح موقع مؤسسة صاحب السمو األمري
محمد بن فهد بن جلوي آل سعود رحمه الله للكتاب والسنة والخطابة عىل رشف صاحب
السمو املليك األمري سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمري املنطقة الرشقية يضيف
رافدً ا مفيدً ا لروافد العناية بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه الكريم صىل الله عليه
وسلم وفن الخطابة وتطويرها مبا يخدم الدعوة إىل الله عز وجل  ,أسأل الله تعاىل أن
يغفر لصاحب املؤسسة وأن يبارك يف ذريته ويف هذه املؤسسة وأن ينفع بها إنه سبحانه كلمة فضيلة الشيخ عبدالله بن صالح
خري مسؤول  ,وصىل الله عىل نبينا محمد وعىل آله وصحيه أجمعني .
آل الشيخ

فقد يرس الله يل زيارة مقر مؤسسة االمري محمد بن فهد بن جلوي آل سعود والتي تعنى
بحفظ القرآن والسنة وتعليم الخطابة  ،ورسين ما يقوم به االخوة القامئون عليها من
برامج متنوعة وانشطة متعددة تعمل عىل تعليم رشائح املجتمع املختلفة وتثقيفها ،
خريا  ،وأوصيهم
وإذ اشكر لهم جهودهم املباركة وأرجو من الله أن ينفع بهم ويجزيهم ً
مبواصلة الجهود ومضاعفتها يف سبيل االرتقاء بهذه املناشط النوعية الفاعلة  ,وصىل
الله عىل نبينا محمد وآله وصحبه أجمعني .
كلمة الدكتور فيصل بن جميل غزاوي

81

كلمة الشيخ عبد الله بن محمد بن سعد
آل خنني

كلمة األستاذ محمد بن عبدالكريم
العيىس
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الحمد لله وحده وبعد فقد زرت مؤسسة األمري محمد بن فهد بن جلوي آل سعود
للقرآن والسنة والخطابة وقد رشح يل القامئون عليها مناشط هذه املؤسسة ومشاركاتها
اإليجابية يف العناية بالقرآن الكريم والسنة املرشفة والخطابة وكلها معامل العناية
بها من القربات فنسأل الله عز وجل اإلثابة والقبول ألعاملها ملن نويت له وأال يحرم
القامئني عليها من األجر إنه خري مسؤول وصىل الله وسلم عىل نبينا محمد وعىل آله
وصحابته أجمعني .

الحمدلله وحده والصالة والسالم عىل نبينا محمد وعىل آله وصحبه وبعد  ,فقد سعدت
يف هذه الليلة املباركة باالطالع عىل مؤسسة صاحب السمو األمري محمد بن فهد بن
ابتهاجا بهذا
جلوي آل سعود للقرآن والسنة والخطابة يف رشح «ضاف» أثلج الصدر
ً
الجهد الخريي والهمة الرشعية وص ً
ال لجهود وأثار صاحب املؤسسة رحمه الله تعاىل
برا بوالدهم وصلة
رحمة واسعة ونفع بذريته وجعلهم
ذخرا ألعامل الرب والخري ً
ً
إلخوانهم املسلمني من أبناء هذا البلد املبارك ومل يكن ما سمعته بغريب عىل سرية هذه
األرسة املباركة بارك الله يف جهودهم وسدد خطاهم وبالله التوفيق .

الحمد لله رب العاملني وصىل الله وسلم عىل نبينا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني
أما بعد ،فقد يرس الله يل زيارة مؤسسة األمري محمد بن فهد بن جلوي يوم الخميس
1439/1/1هـ بحضور سمو األمري الفاضل عبدالعزيز محمد بن فهد بن جلوي نائب رئيس
مجلس األمناء واملرشف العام عىل املؤسسة  .وقد رشح لنا الشيخ الدكتور أحمد بن حمد
مخترصا عن جهود املؤسسة فرسين ما سمعت من جهود جبارة وبرامج
رشحا
البوعيل ً
ً
متميزة يف القرآن والسنة والخطابة وتشجيع وتكريم املتميزين من أهل العلم وحفاظ
كتاب الله وسنة رسوله صىل الله عليه وسلم فجزى الله القامئني عليها خري الجزاء
وجعل ذلك يف ميزان حسناتهم ونفع الله بهذا الرصح املبارك األمري محمد بن فهد بن
جلوي وأسكنه فسيح جناته والله املوفق

الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل نبينا محمد وعىل آله وأصحابه أجمعني
وبعد  ،فقد يرس الله زيارة هذه املؤسسة الناجحة مؤسسة األمري محمد بن فهد بن جلوي
ملسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية وإعداد الخطباء والدعاة ورسين ما رأيته وما
شاهدته من أعامل هذه املؤسسة ومنتجاتها برئاسة سمو األمري عبد العزيز بن محمد بن
فهد بن جلوي وزمالئه يف مجلس األمناء وما يقومون به من جهد وحسن تخطيط وعمل
أسأل الله أن يجعل ذلك يف ميزان حسناته وأن يجعلنا جميع ًا من أهل القرآن والذين
هم أهل الله وخاصته وأن يستعملنا يف طاعته يف ظل هذه الدولة املباركة القامئة عىل
رشع الله ورافعة لواء الكتاب والسنة إنه سميعٌ مجيب وصىل الله وسلم وبارك عىل
نبينا محمد وعىل آله وأصحابه أجمعني .

كلمة الشيخ عيل بن صالح املري مفتي
املنطقة الرشقية

كلمة الشيخ صالح بن عبدالله
بن حميد
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الحمد لله رب العاملني وصىل الله عىل نبينا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني وبعد :
مؤسسة عريقة ذات أهداف نبيلة وغايات سامية حققت أشواط بعيدة يف برامجها
ومناشطها وأعاملها إنها (مؤسسة األمري محمد بن فهد بن جلوي رحمه الله للقرآن
والسنة والخطابة) أسأل الله أن يوفق القامئني عليها لكل خري .
كلمة األستاذ الدكتور سليامن بن عبد
الله أبا الخيل

كلمة فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله
بن عبداملحسن الرتيك
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الحمدلله والصالة والسالم عىل رسول الله وبعد  ,فقد وفق الله يف زيارة هذه املؤسسة
يف مساء يوم األحد 1434/3/29هـ واستمعت إىل رشح عن برامجها ومجاالت عملها ,
وتعرفت عىل تاريخها من اإلخوة العاملني فيها  ,وإنها لجهود موفقة  ,تركز عىل االهتامم
بالكتاب والسنة  ,والعناية مبا ينبغي أن يكون عليه شبابنا يف اململكة العربية السعودية
 ,والتي قامت عىل الكتاب والسنة  ,وطبقتها وكانت عو ًنا للمسلمني يف ذلك  .نحمد الله
ونشكره وأسأل الله للقامئني عىل املؤسسة العون والتوفيق وأن يجعل األعامل خالصة
لوجهه الكريم  ,ووفقا ملا سنه رسوله األمني وصىل الله عىل نبينا محمد وسلم .

الحمد لله والصالة والسالم عىل رسول الله وعىل آله وصحبه أجمعني  ،لقد سعدت يف
هذه الليلة املباركة بزيارة مقر مؤسسة األمري محمد بن فهد بن جلوي للقرآن والسنة
والخطابة ولقد رسين ما شاهدته من تطور وتنوع يف أفرع املؤسسة واألمري محمد
بن فهد بن جلوي رحمه الله كان محب للخري رجل متواضع عمل بكل إخالص وخدم
بجهد ورعى كثري ًا من األعامل الخريية والدعوية ابتغاء رضا الله سبحانه وتعاىل فشكر ًا
ألبنائه الربرة أنهم سعوا بإيجاد هذه املؤسسة إحياء لذكراه أسأل الله سبحانه وتعاىل أن
تكون يف ميزان حسناته وحسناتهم وأن ما وصلت إليه املؤسسة من تطور وتقدم مل يأيت
إال بجهود املخلصني ووضع الرؤية واألهداف التي سارت عليها املؤسسة أسأل الله للجميع
التوفيق والسداد وتحقيق األهداف املرجوة لخدمة الدين واالهتامم والعناية بالقرآن
والسنة الرشيفة والخطابة ،جزى الله القامئني عىل هذه املؤسسة خري الجزاء وجعل
ذلك يف ميزان حسناتهم والله ويل التوفيق وهو يهدي إىل سواء السبيل .

كلمة األستاذ خالد بن عبد العزيز
الرباك

وقفت مرسور ًا عىل مناشط مؤسسة األمري محمد بن فهد بن جلوي الخريية فرأيت
نشاط ًا فاع ً
ال ونفع ًا للمجتمع يف مجاالت مهمة كالدعوة والخطابة والسنة فشكر الله
للقامئني عليها والداعمني لها والله املوفق .

كلمة الشيخ سليامن املاجد
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لقد رشفت يف هذا اليوم املبارك بزيارة مؤسسة األمري محمد بن فهد بن جلوي آل سعود
للقرآن والسنة والخطابة وسعدت أميا سعادة مبا اطلعت عليه من جهود متميزة ترثي
العمل املجتمعي وتعنى بخدمة كتاب الله وسنة رسوله أسأل الله سبحانه للقامئني عىل
هذه املؤسسة التوفيق والسداد وألعاملها النامء واالزدهار .
كلمة األستاذ الدكتور فهد بن
عبد العزيز العسكر

كلمة الدكتور عبد الله بن محمد
أبا الخيل
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الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني محمد األمني وعىل آله
وصحبه أجمعني أما بعد  ،فرشفت يف هذا اليوم الثالثاء 1437/2/26هـ مع مجموعة من
املشاركني يف مؤمتر أثر تطبيق الرشيعة عىل تحقيق األمن بزيارة إىل مؤسسة األمري
محمد بن فهد بن جلوي آل سعود للقرآن والسنة والخطابة ورأيت من جهودها املميزة ما
يثلج الصدر ويفرح الخاطر فأسأل الله أن ينفع بجهود القامئني عليها وأن يجعل ذلك يف
ميزان سمو األمري وأبنائه الكرام نفع الله بجهودهم والله ويل التوفيق .

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء
واملرسلني فلقد رسرت كثري ًا مبا رأيته وسمعته عن نشاط هذه املؤسسة املباركة مؤسسة
األمري محمد بن فهد بن جلوي وهو نشاط مميز وفق رؤية واسرتاتيجية واضحة وأطر
محددة ،والله أسأل أن يبارك يف جهودهم وأن ينفع بها وأن يزيدها نجاح ًا وتوفيق ًا وأن
يجزي سمو األمري الراحل محمد بن فهد بن جلوي خري الجزاء وأن يجعل أعامل هذه
املؤسسة يف ميزان حسناته وأن يبارك يف أبنائه الربرة القامئني عىل هذه املؤسسة وأن
يوفقهم لكل خري وتوفيق .

الحمد لله والصالة والسالم عىل أرشف الخلق نبينا محمد صالة رىب وسالمه عليه الذي
علمنا أن نرعى بعضنا البعض وأن نريب أجيالنا بالعمل الصالح ،لقد رشفت وزماليئ
بزيارة هذا الرصح الخري يف بلد الخري واالطالع عىل ما تقوم به مؤسسة األمري محمد
بن فهد بن جلوي آل سعود من أعاملٍ خرية كخدمة الدين يف القرآن والسنة والخطابة
ورسنا ما رأيناه من جهود كبرية تقوم بها هذه املؤسسة بقيادة صاحب السمو األمري عبد
العزيز بن محمد بن فهد بن جلوي آل سعود ما يجعلنا أن نفتخر مبا تقوم به العديد
من املؤسسات الرائدة لخدمة الدين ومنها هذه املؤسسة الرائدة وفق الله الجميع ويسعد
الجامعة أن متد يدها للتعاون مع هذه املؤسسة وعىل بركة الله تعاىل .

كلمة الدكتور عبد العزيز بن
عبد الرحمن املحمود

كلمة الدكتور عبد العزيز بن جامل
الدين الساعايت
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كلمة معايل الدكتور
أحمد بن عبد الله الشعيبي

كلمة معايل الدكتور
محمد عبدالعزيز العوهيل
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خالل زياريت ملؤسسة سمو األمري محمد بن فهد بن جلوي آل سعود أدهشني ما رأيت من
حرص القامئني عىل املؤسسة عىل خدمة كتاب الله وسنة نبيه املصطفى صىل الله عليه
وسلم ،ورسرت كثري ًا بالربامج واملشاريع الخريية التي تأخذ بيد الشباب وتوجه طاقاتهم
بشكل إيجايب لخدمة دينهم ووطنهم ،إن مثل هذه املؤسسات وهذه األعامل الخريية
من شأنها أن تنمي حب الوطن واالنتامء إليه وتوطد العالقة بني األفراد واملجتمع كام
تساهم يف تحقيق رؤية اململكة التي تبنتها قيادتنا الحكيمة حفظها الله ،ويف هذا املقام
نسأل الله أن يبارك بجهود أبنائه سمو األمري عبد العزيز بن محمد بن فهد الربرة
وجهود إخوانه وأخواته عىل ما يقومون به من خدمة لكتاب الله وسنة رسوله صىل
الله عليه وسلم .

يف هذا اليوم املبارك العارش من ربيع األول عام  1439هـ  ,سعدت وترشفت بزيارة املؤسسة
الرائدة مؤسسة األمري محمد بن فهد بن جلوي رحمه الله للقرآن والسنة والخطابة ,
واطلعت عىل األنشطة واألهداف التي تقوم بها املؤسسة وما لها من تأثري عىل جميع
رشائح املجتمع .
ً
ً
وداعم للمؤسسة وجميع
ورشيكا
تسعد الجامعة ( جامعة امللك فيصل ) بأن تكون عاضدً ا
أنشطتها وأعاملها  ,وأسأل الله تعاىل لهذه املؤسسة املزيد من التوفيق والنجاح  ,إنه ويل
ذلك والقادر عليه .

الحمد لله الذي خلق فسوى ،ع ّلم بالقلم ع ّلم اإلنسان ما مل يعلم ،والصالة والسالم عىل
نبينا القائل( :خريكم من تعلم القرآن وعلمه) ،محمد بن عبد الله وعىل آله وصحبة
وسلم تسلي ً
ام كثري إىل يوم الدين .سالم من الله عليكم ورحمة منه وبركات ،تحية طيبة
مباركة لكم جميعا  ،أشكر الله عىل ما منّ به علينا يف مؤسسة األمري محمد بن فهد بن
جلوي آل سعود (قبس) للقرآن والسنة والخطابة وأثني بالشكر لقادتنا يف هذه البالد،
وعىل رأسهم خادم الحرمني الرشيفني وسمو ويل عهد األمني عىل حرصهم ودعمهم
أوجه بطاقة
وخدمتهم لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله -صىل الله عليه وسلم -كام ّ
شكر وعرفان لصاحب السمو املليك األمري سعود بن نايف عبد العزيز أمري املنطقة
الرشقية عىل متابعته ودعمه ،ولصاحب السمو أمرينا املحبوب األمري بدر بن محمد
بن جلوي آل سعود محافظ األحساء  ،فلهم جميع ًا من الشكر أجزله ،ومن الثناء أعطره.
وال ننىس صاحب السمو األمري عبد العزيز بن محمد بن فهد بن جلوي نائب رئيس
مجلس أمناء واملرشف العام عىل املؤسسة ،راعي لبنتها األوىل ،شكر الله بره بوالده يف
هذه املؤسسة ،وما نراه اليوم من تطور ما هو إال شاهد عىل صدق نواياه وإخوانه ،جعل
الله ذلك يف ميزان حسناتهم ،سائ ً
ال املوىل الكريم أن يحقق لهُم ما يصبون إليه من رقي
املؤسسة عامً ا بعد عام  ،وأقدّ م شكري لجميع األخوة من أصحاب السمو واملعايل والفضيلة
والسعادة ويف املجلس اإلداري والعلمي وأعضاء املجلس التنفيذي فهم شموع املؤسسة
املضيئة وقناديلها ،وما يقدم يف هذا التقرير هو نتاج عمل جامعي وجهد دؤوب خالل
العام املنرصم .وال أنىس الجهات الداعمة واملانحة من رشكائنا رشكاء النجاح أسال الله لهم
األجر واملثوبة .ونسعد ونبتهج بتلقي مقرتحاتكم لتطوير املؤسسة من خالل التواصل
عن طريق موقع املؤسسة ووسائل التواصل االجتامعي ،لتسهموا معنا يف تحقيق أهداف
املؤسسة املختلفة  ،سائ ً
ال املوىل الكريم أن يحفظ بالدنا وقيادتنا وشعبنا يوفق املسلمني
لكل ما فيه صالحهم وسعادتهم ونجاتهم يف الدنيا واآلخرة إنه جواد كريم .وصىل الله
وسلم عىل نبينا محمد وعىل آله وصحبه.

كلمة فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن
حمد البوعيل رئيس مجلس اإلدارة
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التواصل االجتماعي
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ُتشرفنا متابعتكم لوسائل التواصل االجتماعي التابعة للمؤسسة
لمعرفة كل جديد ومفيد
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