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 الدورات العلمية:  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - املستوى الثان   - البناء العلمي املرحلة الثالثة
 هـ1/6/1441 من 

 هـ21/8/1441 إل 

 امللقي  الساعات  املتن 

 صالح بن فوزان الفوزان . معايل الشيخ  /د  11 ( 6)آداب امليش إل الصالة 

 عبدالعزيز بن حممد السدحان.  فضيلة الشيخ /  د  11 آداب وأخالق

 فهد بن سعد املقرن.  د   / فضيلة الشيخ  12 املتعلقة بتفسري القرآنالقواعد احلسان 

 عبداحلكيم بن حممد العجالن .  فضيلة الشيخ /  د  24 ( 8)عمدة الفقه 

 فهد بن سليامن الفهيد . د  / فضيلة الشيخ  12 فضل اإلسالم 

 - الثالثاملستوى    - البناء العلمي املرحلة الثالثة
 هـ15/3/1442 من 

 هـ23/4/1442 إل 

 امللقي  الساعات  املتن 

 سعد بن نارص الشثري د أ. معايل الشيخ  /  10 مقدمة يف أصول التفسري

 سعد بن تركي اخلثالن . د أ.  فضيلة الشيخ /   6   األحكامتفسري آيات 

 فهد بن سليامن الفهيد . د  أ. / فضيلة الشيخ  13 العقيدة احلموية 

 فهد بن سعد املقرن. د أ.    / فضيلة الشيخ  12 الفصول يف سرية الرسول 
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 الدورات املومسية: -1

 رشح كتاب الصيام وكتاب احلج 
 هـ1/12/1441 هـ25/8/1441 من 

 هـ8/12/1441 هـ30/8/1441 إل 

 امللقي  الساعات  املتن 

 8 رشح كتاب الصيام 
 سعد بن نارص الشثري . د أ . /  معايل الشيخ

 12 رشح كتاب احلج

 

 

 اإلنجازات العلمية

 املقررات الدراسية املشايخ املشاركين  الدورات املوسمية ساعات الدروس  املستفيدون 

189,874 131 2 7 11 

 مخرجات البناء العلمي

 شروحات مطبوعة برنامج إذاعي برنامج تلفزيوني  دورة علمية 

 

 مشاهدات حسابات التواصل االجتماعي

 املتابعون  التفاعل املنصة

 17,871 مليون   2,894,378 تويتر 

 97,896 ألف    114,935 فيسبوك 

 21,077 ألف   329,035 يوتيوب 
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 اإلنجازات اإلدارية:

 

ــانيـــة و ي  (1 ــة الثـ ــال للمرحلـ ــال " واالنتقـ ــة " امتثـ ــامج املواءمـ ــة في إجراءات برنـ ــالثـ ــة الثـ ــاء من املرحلـ االنتهـ

برنامج الحوكمة )مكين( حيث اســـــتكملم الجمعية طلبات منصـــــة )مكين( وبدأت في تطبيق إجراءات  

 الحوكمة التي تنص عليها الوزارة.

 املوارد البشرية والتنمية االجتماعية.تمديد ترخيص الجمعية ملدة أربع سنوات من وزارة   (2

 التسجيل بمنصة التطوع التي أنشأتها وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية. (3

 التسجيل بمنصة قوى التابعة لوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية. (4

 إقرار سلم وظيفي يحتوي على األجور وأحكام التوظيف والوصف الوظيفي. (5

 

 

 

 ازات املالية:اإلنج

 

.300.000استمرار تشغيل الجمعية الخيرية اإللكترونية لتحفيظ القرآن الكريم بمبلغ ) (1
ً
 ( ريال سنويا

 ( ريال لتشغيل دورة للبناء العلمي.100.000الحصول على دعم من أوقاف الضحيان بمبلغ ) (2

 يزانية الجمعية.( ريال لدعم م300.000الحصول على دعم من أ. عياد بن ناصر الدلبحي بمبلغ ) (3

 

 

 

  


