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صال ا� سّج وجّض:ا

«ُصْض َعِثِه َجِئغِطغ َأْدُسع ِإَلى ا�َِّ َسَطىٰ َبِخغَرٍة َأَظا َوَطِظ اتََّئَسِظغ»

وصال الرجعل       ا

«شعا�َِّ فْن غْعِثَي ا�َّ ِبَك رُجًق واِتًثا َخْغٌر لَك طظ ُتْمِر الظَّسط»
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أعض الثغر وا�تسان،،،ا

 بفدض ا�، بط بفدض طساعماتضط والاجاطضط تةاه لةظئ الاسرغش با�جقم، اجاطسظا أن ظاشطإ
سطى السثغث طظ الاتثغات وأن ظتصص الضبغر طظ ا�ظةازات خقل السام الماضغ.ا

الضعغئ طظ حاى إلى ا�جقم داخض  1768 حثًخا  ا�ظةازات عثاغئ   وضان شغ طصثطئ عثه 
الةظسغات، بط تسطغمعط أطعر السئادة، والصرآن الضرغط والسغرة الظئعغئ، وضثلك الطشئ السربغئ.ا

 إن العثف افجمى لطةظئ الاسرغش، عع بث ظعر العثاغئ لطةمغع، بط خغاغئ المعاثغظ الةثد،
عادًغا ظعًرا  شغضعظعا  واقساثال،  الفدغطئ  ظتع  دوًطا  تعجغععط  غدمظ  بما  ا�جقم   بأخقق 

لشغرعط.ا

 عثه افرصام – العاردة شغ الاصرغر - عغ بسٌخ طظ بمار سطائضط شسطماط بما بثلاط شغ جئغض
 الثسعة إلى ا�، وججاضط ا� خغر الةجاء بضض طا أظفصامعه شغ جئغض تسطغط ورساغئ ضض طعاٍث

جثغث.ا

طسغرتظا وجاظث  وحارك  بادر  طظ  ولضض  وأوصش،  ضفض  طظ  لضض  وتخثق،  زّضى  طظ   لضض 
الثسعغئ.ا

عثا تخادظا وتطك بحارتظا.. ظعثغعا إلغضط.ا

كلمة ا�دارة

المثغر السام
إبراعغط خالث الئثر



دعونا فهدينا

1768ل�ســـــــــــــــــــــــــــــالم

4G10.22

SCAN
the code
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حقيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة هداية
لشغر المسطمغظ ولطمعاثغظ ولطةالغات المسطمئ

أضبر طظ

أضبر طظ

12,000

لـ 17366 طسافغًثا
زيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة دعوية

2439

تواصـــل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
59,000

لشغر المسطمغظ لـ 6091 طسافغًثا
467محاضــــــــــــــــــــــــــــــــرة دعــــويــة
غغر المسطمغظ لـ 84896 طسافغًثا شغ وجائض الاعاخض اقجاماسغ
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 جععدظا الثسعغئ تاعاخض بفدض ا�، بط سطائضط والاجاطضط تةاه
 لةظئ الاسرغش با�جقم، وتسامث عثه الةععد تمعغطعا افضئر طظ

طحروع وصش الاسرغش، شمظ رغسه غظفص سطغعا.ا



عثا الحاب الظغئالغ أخث
غاردد سطى الطةظئ ، غسأل وظةغإ
تاى أحرق وجعه بظعر العثاغئ

جظازة طعغئئ فتث المعاثغظ
شغ لةظئ الاسرغش با�جقم

بسث وشاتئ ب 48 جاسئ طظ إجقطه



ذئغئئ عظثغئ تظعغ تغرتعا بسثطا
اجامسئ �جابات إتثى الثاسغات

بطشاعا، شظطصئ الحعادتغظ

جغثة أطغرضغئ اعاثت لقجقم
شغ شرع الروضئ بسث

رتطئ بتث ذعغطئ سظ ا�جقم



ــــْرُتــــــــْم َيـــسَّ

الـتــعـــلـيـــــم
للـمـــهـتـــدين

4G10.22

SCAN
the code
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دورة تمهيــــــــــــــــــدية للمهتدين
سثد المسافغثغظ 1232 طعاثًغا جثغًثا

131

لةمغع المساعغات والمصررات لطمعاثغات والةالغات لـ 4536 طسافغًثا
دورة شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعية

265

دورة لتعليـــــــــــــم اللغة العربية
49

وسطعطه لـ 5129 طسافغًثا
دورة للقـــــــــــــــــــــــــــرآن الكـــريم

266
لـ 784 طسافغًثا لشغر الظاذصغظ بعا
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طرتطئ عغ  الحعادتغظ،  ظطص  بسث  الةثغث  لطمسطط  طرتطئ   أعط 
 الاسطغط، لثا شإن طحروع «سطمظغ ا�جقم» غتثث الفارق شغ تغاة
والحرسغئ، السصائثغئ  افطعر  غاسطط  خقله  شمظ  الةثغث،   المعاثي 

وغتفر طا تغسر طظ الصرآن، ضما غاسطط الطشئ السربغئ.ا

تسطغط أتاح  الثي  الرصمغ  الاطعر  السام  عثا  الطةظئ  طّغج   وطما 
المعاثغظ سظ بسث.ا



أتث المعاثغظ بثورة تسطغط الخقة أتث المعاثغظ بثورة الطعارة



شرتئ الاثرج سطى وجعه المعاثغات  إتثى الثارجات بثورة الاةعغث سظ بسث



 َأْطـــَعـــْمــُتـــْم

وداويــــتــــــــم

4G10.22

SCAN
the code
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ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة غذائية
3246

لـ 2350 طسافغًثا

أضحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
550

لـ 3246 طسافغًثا
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 إدخال الفرتئ والسرور سطى ضض إظسان بشخ الظزر سظ دغاظاه، عغ
غغر غاسرف  المحارغع  عثه  خقل  وطظ  الثسعي،  سمطظا  خمغط   طظ 
أخقصه شغ  المامبض  السزغط،  الثغظ  عثا  جمال  سطى   المسطمغظ 

ورساغاه لطمتااجغظ.ا

وضط شاح ا�، سطى ضبغر دخطعا ا�جقم طظ عثا الئاب.ا



 َنـّظـــْمــــُتـــــْم

وأقـــمـــتـــــــم
الـمـســـابقـات
الـقـــرآنــــيــــــة
والـثـــقـافــيــة
والتـرفـيـهـيـة
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مـســـابــــــقــــــــة الــــرهــيــمــانــي
حارك شغعا 784 طاسابًصا وطاسابصئ

1

لطةالغات المسطمئ، اجافاد طظعا 1671 طسافغًثا
 محاضرة تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعوية

37

أنشطة رمضــــــــــــــــــانية متنوعة
108

الفطر وافضتى، بمحارضئ 962 طعاثًغا جثغًثا
حفـــــــــــــــــــــــــــــــًال لعيـــــــــــــــدي

19
حارك شغعا 1370 طسافغًثا
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بضاشئ بالسربغئ  الظاذصغظ  غغر  طظ  الضرغط  الصرآن  بتفاظ   السظاغئ 
 المراتض السمرغئ طظ أعط أولعغات لةظئ لاسرغش با�جقم، وخّرجظا

بفدض ا� أجغاق سطى طثى 19 ساًطا.ا



نشاًطا دعــــــــــــــــــــــــــــوًيا متنوًعا
ُاجاعثف بعا 3049 طسافغًثا

76

حارك شغعا 509 طاثرجغظ
حفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت تخرج

8

ملتقيات دعــــــــــــــــوية إلكترونية
6

بمظاجئات إجقطغئ اجافاد طظعا 10264 طسافغًثا
محـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضـــرة

256
بسثة لشات، اجافاد طظعا 2992 طسافغًثا
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افظحطئ وغمارجعن  ضئث  طثغط  شغ  غطاصعن  الةثد   المعاثون 
الارشغعغئ



المسابقة ا�لــــــــــكترونية العامة
حارك بعا 1099 طعاثًغا جثغًثا

1

الثاطج ، حارك به 200 طسافغث

الملتــــــــــــــــــــــــــــــــقى الســــنوي
1
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أتث افذفال
المحارضغظ بالمسابصئ

لصطئ تثضارغئ طظ تفض تضرغط
الفائجغظ بمسابصئ الرعغماظغ



طحارضان بمسابصئ الرعغماظغ
غفااتان تفض تضرغط الفائجغظ

ذفض شطئغظغ تتئ 12 ساًطا غاطع
بسخ آغات الثضر التضغط



الـُمــْجـــَتـَمـــَع

شـــــاركـــتــــم
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لطحراضئ غماث  بض  الثسعة،  سطى  الاسرغش  لةظئ  دور  غصاخر   ق 
المةامسغئ، طما ضان له أبٌر ذغٌإ ختًغا وأطظًغا وطرورًغا وبغؤًغا.ا

 وواخطظا السام الماضغ، وطا زلظا ظعاخض ترجمئ ا�رحادت الختغئ،
لطةالغات طظ غغر الظاذصغظ بالسربغئ.ا



طتاضرة لطثساة لاعسغئ الةالغات
طظ الةرائط ا�لضاروظغئ

طتاضرة بغؤغئ لطثساة لاعسغئ
الةالغات با�رحادات الئغؤغئ



جاظإ طظ المحارضئ شغ دورات
تسطغط الثط السربغ لطئراسط

طتاضرة تعسعغئ سظ المثثرات
والتث طظ آشاعا



إِْعــــــــــــــــــالَم

الـــــــــدعــــــوة
طــــــــورتــــــم
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الاسرغش با�جقم، شغ تعشغر بغؤئ إلضاروظغئ «رصمغئ»  ظةتئ لةظئ 
لئث طظحعاراتعا الثسعغئ والاعسعغئ وا�سقطغئ.ا

 وضثلك ضان لعا تدعٌر بارٌز شغ وجائض ا�سقم الاصطغثغئ «الختاشئ
المطئعسئ، وا�ذاسئ، والاطفجغعن».ا
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اْلـُمــَتــَوْاِصـــِل

تـــــــــــــــــــدوم
مــــشــــــــكــاة
الهــــــــــدايــــة
ويــــــــــــــــدوم
ا®جــــــــــــــــــــر
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ُبـــْوِرْكـــــــُتــْم



@ipcorgkw

طضاإ العشرة

المظصش

المظصش

السالمغئ
الروضئ

خغطان

الةعراء

طضاإ الخئاتغئ

طضاإ السمرغئ

المرضج الفطئغظغ

خغطان

الةعراء
طضاإ الةعراء الساخمئ المئارضغئ

طضاإ ضئث

اسم الفرع
الساخمئ

المظصش

الةعراء

خغطان

الروضئ

السالمغئ

خغطان

المظصش

الةعراء

طضاإ المئارضغئ

طضاإ السمرغئ

طضاإ الةعراء

طضاإ الخئاتغئ

طضاإ العشرة

طضاإ ضئث

الضعغئ - حارع شعث السالط - جرداب طسةث المق خالح

صطسئ 4 - حارع 25 - سمارة 47

خطش بغئ الجضاة

حارع الظادي - طصابض افطط الماتثة

صطسئ 3 - حارع 30 - طظجل 12

صطسئ 4 - حارع 2 - جادة 2 - طظجل 17

حارع الظادي - طصابض افطط الماتثة

صطسئ 3 - حارع 100 - طةمع الخراف - سمارة 2

خطش بغئ الجضاة

الفرواظغئ - صطسئ 1 - حارع 72 - بظاغئ 12

جعق المئارضغئ - طةمع التفغج - جعق السقح -طصابض برج بغاك

صطسئ 4 - حارع 1 - طظجل 137 - طصابض جمسغئ السمرغئ

الةعراء الصثغمئ - حارع دسئض الثجاسغ - طظجل 2

صطسئ 2 - حارع 10

صطسئ 4 - بةاظإ المطاشغ

صطسئ 6 - جاخعر 183 - بةعار طسةث أبع تثغثة

22444117

23723002

24567715

22511305

25733263

99999181

23720931

24567715

24712574

24558830

23620332

23810308

97600074

90007427

99313514

99868285

65533314

97541315

99868285

97267758

97283529

97802777

97299962

97233356

99313514

99992614

90006701

97659993

العنوان

أفرع و مكاتب لجنة التعريف با�سالم

الخط الساخنالهاتف

المرضج الفطئغظغ


