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 : وتخصصاتهالمركز أقسام 

 هما:ثالثة أقسام يضم المعهد 

 . قسم القراءات.1

 . قسم الدراسات القرآنية.2 

 مجلة اقرأ للدراسات القرآنية -3

 



 

 

 

 : البرامج اإلضافية

ي 1
 
. برنامج التالوة والحفظ لمنح اإلجازات باألسانيد للراغبي   ف

 .  المجتمع المحلي

، ومنح 2 . برنامج قراءة القرآن الكريم بإحدى القراءات العشر

 المتقني   إجازة . 

 : مستويات المقارئ

ي قراءة حفٍص عن عاصم من طريق الشاطبية أو -أ
 
إجازة ف

 الطيبة. 

.  -ب
ً
ي القراءات إفرادا

 
 إجازة ف

ي القراءات بالجمع )السبع، الثالث المتممة للعشر -ج
 
إجازة ف

ى(.   الصغرى، العشر الكبر



 

 

. برنامج تعليم تالوة القرآن الكريم عن طريق الشبكة 3

نت( لتعليم الراغبي   عل . العنكبوتية )االنبر   المستوى العالمي

يف4  . عقد دورات لتعلم رسم المصحف الشر

 5- ) كما يقدم ،  دبلوم إعداد معلمي القرآن الكريم )سنتي  

ي برنامج مكثف 
 
 لإلعداد الشامل لمعلم القرآن الكريم ف

ً
برنامجا

 لمدة فصٍل دراسي واحد

اف أكاديمي من عمادة خدمة المجتمع  امج تعن  بإشر وهذه البر

 األمريكية العالمية. الجامعة ب

 



 

 

 الدبلوم العالي في القراءات-1

 :بالدبلومالتعريف 

األمريكية العالمية  ن تأسيس المعهد هو جزء من رسالة الجامعةإ

الدراسات ان طالب ، حيث ائمة وخطباء ودعاة مؤهلي    إلعداد  ، 

ي لغة القرآن من إيحتاجون  اإلسالمية والعربية 
 
ىل تأهيلهم ف

ق آسيا وافريقيا أوالتجويد، السيما و حيث التالوة  ن دول شر

ي وأوروبا 
 
الدول تشتهر بقراءات اخرى غب  القراءات المعروفة ف

ها ، ومنها قراءة ورش وقالون العربية يستهدف و  والدوري  وغب 

الدبلوم المهتمي   بالقراءات العشر المتواترة، وطالب العلم 

عي واللغة العربية من دعاة وأئمة 
وخطباء، وطالب كليات الشر

ي المدارس 
 
مي القرآن الكريم ف

ّ
يعة وأصول الدين ومعل الشر

 و ،  والمراكز القرآنية
ً
غاية هذا الدبلوم أن يكون الطالب ملّما

كب   
 أصول القراءات العشر المتواترة، وقرائها ورواتهم، والبر

ً
وعارفا

ي لعلم القراءات، مع اإللمام بالجا
نب عل الجانب العملي التطبيقر

م قواعد اللغة العربية، وتدريب ، النظري بالتفصيل
ّ
إضافة اىل تعل

المتعلم عليها بطريقة تسهل عليه معرفة األخطاء الكالمية 

ي القرآن الكريم 
 
والكتابية، وصيانة اللسان من الخطأ واللحن ف

واللغة العربية، ليكتسب المتدرب مهارة التحدث بلغة فصيحة 

ي خدمة علوم القرآن الكريم سليمة من األخطاء. مّما يص
 
ب ف

 
ً
، مع دراسة المتون الميشة لذلك ، مع دراسة الجوانب جميعا

وآداب العملية للقرآن الكريم  من تدبر وتفسب  وعلوم القرآن ،



 

 

ي هذا التخصص بإعداد كوادر ، وأخالق أهل القرآن 
يعن 

ي القراءات القرآنية وعلومها ومؤهلة لتدريسها من 
 
متخصصة ف

خالل تعريفهم بنشأة علم القراءات ومصطلحاته األساسية 

ي هذا العلم، باإلضافة  واطالعهم
 
اجم ف عل أهم المؤلفات والبر

إىل تعريفهم بمناهج اإلقراء وكٍل من القراءات المتواترة والشاذة. 

عية األخرى  كذلك يهتم بدراسة عالقة علم القراءات بالعلوم الشر

 العلوم المتعلقة بعلم القراءات مثل: علم توجيه 
ً
خاصة

 . الرسم وعلم الضبط، وعلم لقراءات،ا

 

 



 

 

                                        : الدبلومأهداف 

 

 تعلم القراءة الصحيحة للقرآن الكريم. -1

 النبويتزويدهم بقدر كاف من القرآن الكريم والحديث  -2

 تالوة وحفظا وتفسيرا  

نفوس  فية غرس الفضائل واألخالق الحميدة والعادات الصالح -3

 السيئة األخالق الدارسين ومقاومة 

استحضار معالم اختالف القراء العشرة في اللفظ القرآني من منظومتي -4

 الشاطبية والدرة.

 وكيفية، وشروط جمع القراءات العشر. معرفة طرق،-5

 تدريس علم القراءات للطلبة العرب والوافدين. -6

 تعليم كيفية قراءة القرآن الكريم بمختلف القراءات واألوجه.-7



 

 

 شرح كيفية تجويد القرآن وإتقان نطق كلماته.-8

 شرح أحكام وعلوم القرآن.-9

ج المتبعة في لعملية لمواكبة المناهإعداد اللوائح التنظيمية والبرامج العلمية وا-10

 تدريس علم القراءات.

صلى هللا عليه –إجازة دارسي هذا التخصص بالسند المتصل إلى سيدنا محمد-11

 في القراءات السبع والعشر الكبرى والصغرى. -وسلم

، واالجتماعيةتالوة القرآن الكريم في المساجد، واإلذاعات، والمناسبات الدينية -12

 المختلفة. واالحتفاالت

 توظيف التقنيات الحديثة لخدمة علم القراءات.-13

 



 

 

 

                                                                                    محاور الدبلوم:

 . أصول القراءات العشر المتواترة.1

. مدخل إلى علم القراءات، وعلم رسم المصحف، وعلم الوقف واالبتداء، 2

وعلم عدِّ اآلي، وتوجيه القراءات، شرح أصول الشاطبية والدرة. دفع 

 الشبهات والمطاعن عن القرآن الكريم والقراءات.

 . تدريبات عملية على إتقان كل قراءة، والتدريب على جمع القراءات.3

 العربية ) النحو (.. شرح قواعد اللغة 4

تطبيقات عملية على القواعد واإلعراب بإعراب آيات القرآن الكريم،  .5

 وتبيان أثره في القراءات العشر

 . تعلم القراءة الصحيحة للقرآن الكريم -6



 

 

 أخالق أهل القرآن                                   -7

لى ععلى تربية ُقرَّاء القرآن الكريم بيان اآلداب الِعْلِمّية والسلوكية المساعدة  -8

 آدابه وأخالقه

 معالجة األخطاء العلمية والسلوكية التي يقع فيها بعُض القرّاء. -9

 آداب حَملة القرآن الكريم. -10

 بيان غريب كلمات القرآن. -11

 تدبُّر السلف وتالوتهم للقرآن الكريم، وقصصهم المؤثرة -12

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 : الرؤية

ي تعليم القرآن الكريم وإقرائه وفق أعل معايب  الجودة و التمب   
 
ف

ة  تطبيق أفضل أساليب تعليم كتاب هللا تعاىل عل يد ذوي الخبر

، وإعادة األمة إىل  ائح المسلمي   من المتخصصي   لمختلف شر

 
ً
  كتاب رب  ها تالوة

ً
  وحفظا

ً
تقديم برامج علمية وتعليمية ، و وعمال

ي بيئة محفزة تعتمد عل
 
التفاعل بي   الطالب والمعلم  رائدة ف

ي مستفيدين من وسائل االتصال الحديثة 
ر
وتركز عل التعليم الذات

وتقنياتها عل   ى نحو يتيح فرصة التعلي   م ألكبر عدد من الراغبي   

 . عل مس   توى العالم

 



 

 

 

 

 الرسالة:

منها النصيحة لكتاب هللا تعاىل بالدعوة إىل تالوته وتدبر آياته وحفظ ما تيش -1

ي جميع أحواله.  ،
 
 ليظل المسلم مع القرآن الكريم ف

ي قرأ -2
ي نزل بها القرآن العظيم والنر

تحفب   المسلمي   لتعلم القراءات المتواترة النر

ي  ووصلتنا بالتواتر .   بها الننر

، تالوة القرآن الكريم  بإتقانوذلك  ،االرتقاء بمستوى األئمة والوعاظ والقراء  -3

ي بناء الفرد والمجتمعليتمكنوا من أداء ر 
 
 . سالتهم الدعوية ف

ي القراءات والدراسات القرآنية، وكتابة البحوث المتخصصة -4
 
إعداد الدراسات ف

ي 
 
ات البحثية بي   المعهد ومراكز البحث العلمي ف بأقالم الباحثي   ، وتبادل الخبر

 الداخل والخارج. 

يدرس الطالب ثقافة  ، حيث مناهج تدريس القراءات القرآنية شمولية  -5

 والنحو، والبالغة، واإلعجاز ،  كالتفسب     القراءات وما يتصل بها من علوم

ها من العلوم.   والعقيدة، والفقه وغب 

ي تخصص القراءات وتوجيهها -6
 
 ، كتابة البحوث العلمية والرسائل الجامعية ف

 عن العامة عل الر 
ً
يف فضال  النرصاف الخاصة عن هذا العلم الشر

ً
غم من نظرا



 

 

. بكالم هللالتعلقه  ، أهمية هذا العلم العظيم 

 

 فرص العمل المتاحة لهذا الدبلوم:

 يؤهلك هذا التخصص للعمل في مؤسسات عديدة، من بينها:

 المساجد.

كز تحفيظ القرآن الكريم وتعليم التجويد.  مرا

كز الخاصة لتعليم القراءات.  المرا

 معاهد تعليم القراءات.

 والمعاهد، والجامعات الدينية.المدارس، 

 المعاهد القرآنية المتخصصة.

 .والشؤون اإلسالمية وزارة األوقاف



 

 

 

 

 بيانات الدراسة: 

هذا الدبلوم متاح للحاصلي   عل شهادة الثانوية العامة -1

 ، أو خري    ج الليسانس أو البكالوريوس. أو ما يعادلها 

 وإتقان أحكام -2
ً
التجويد يجب حفظ القرآن الكريم كامال

ا. 
ً
 عملًيا ونظري

 يجب اجتياز المقابلة الشخصية. -3

وط المعلنة وقت التقديم. -4  يجب استيفاء جميع الشر



 

 

نامج: عامان.    مدة البر

 ساعة تدريبية.  360:  عدد الساعات التدريبية

 

 

 

مقررات معاهد القراءات باألزهر الشريف بجمهورية مصر  علىيعتمد المركز 

القراءات جهة تابعة لقطاع المعاهد األزهرية باألزهر معاهد و، العربية

 ، وكذلك علي أمهات الكتب في التفسير وعلومه.الشريف

 للتحميل:

-https://drive.google.com/drive/folders/1yS8S7

lwhE5XWAeCbLM3D957qRQGJajEef2kdbSgEsK?fbclid=IwAR02VFSjtzwsuO3rlN

B9iIDyuXFQ-6DNemKaP5uFyYFoN_hQ 

https://drive.google.com/drive/folders/1yS8S7-LM3D957qRQGJajEef2kdbSgEsK?fbclid=IwAR02VFSjtzwsuO3rlNlwhE5XWAeCb6DNemKaP5uFyYFoN_hQ-B9iIDyuXFQ
https://drive.google.com/drive/folders/1yS8S7-LM3D957qRQGJajEef2kdbSgEsK?fbclid=IwAR02VFSjtzwsuO3rlNlwhE5XWAeCb6DNemKaP5uFyYFoN_hQ-B9iIDyuXFQ
https://drive.google.com/drive/folders/1yS8S7-LM3D957qRQGJajEef2kdbSgEsK?fbclid=IwAR02VFSjtzwsuO3rlNlwhE5XWAeCb6DNemKaP5uFyYFoN_hQ-B9iIDyuXFQ


 

 

 

 

 

 :للدراسات القرآنية اقرأمجلة -2



 

 

المركز إن شاء هللا بصدد إعداد مجلة معهد اقرأ 

وهي مجلة علمية دورية ، للدراسات القرآنية

محكمة تعن  بنشر األبحاث واألعمال العلمية 

ي العام. 
 
 المتصلة بالقرآن وعلومه، تصدر مرتي   ف



 

 

 

 : أهداف المجلة

تشجيع البحث العلمي المتصل بالقرآن بنشر البحوث 

 ، وط البحث العلمي ي تتحقق فيها شر
والدراسات النر

اثية المتصلة بعلوم القرآن،  وإحياء النصوص البر

وتحقيق التواصل بي   المعنيي   بالدراسات القرآنية من 

ات، وفتح قنوات للحوار  خالل التقويم، وتبادل الخبر

نت، ووسائل االتصال العلمي ا لهادف، عبر شبكة اإلنبر

 األخرى. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


