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%��	א�$�'�&:اسم املوقع  .١ 

 العربية:لغة املوقع

يهدف املوقع إىل تسهيل حفظ  :حمتويات املوقع
الل احلفظ التدرجيي ومن كتاب اهللا تعاىل من خ

خالل فهم آياته الكرميات وذلك من خالل نظام 
علمي مبتكر عن طريق مصحف مت طبعه علـى  
كروت مميزة حيث تكون السورة مقسمة علـى  
عدد من الكروت والكارت حيتوى على عدد من 
اآليات وىف الوجه اخللفي يوجد شـرح معـاىن   

وعدد  األلفاظ لآليات املوجودة ىف الوجه األمامي
كارت كما حيتـوى   ١٢٠٠كروت املصحف 

املصحف على قرص مدمج حيث ميكـن مـن   
خالله مساع الكارت املراد حفظه وحيتوى املوقع 
على بيان الفكرة وتعريف مبصحف التحفيظ مع 
إمكانية حتميل امللف الصويت كما حيتوى علـى  

  .تعريف بدارالرفعة وكيفية شراء املصحف منها

   :عنوان املوقع

o  ــى ــتعلـ  :اإلنترنـ
http://www.quranca

rds.com   

o الربيد اإللكتروين: 

yhafnaw1@quran

cards 

 

%��	א�$)و�د:اسم املوقع  .٢ 

 العربية واإلجنليزية والفرنسية:لغة املوقع

حيتوى على عـرض ملصـحف   :حمتويات املوقع
يـز  يساعد على معرفة التجويد عن طريـق الترم 

املسـتخدمة ىف   لالصـطالحات اللوين وشرح 
املصحف وعلى عرض للمصاحف األخرى مثل 
املصحف اجلييب واإللكتروين ومصحف التجويد 
املكتوب باحلروف الالتينيـة وعـرض جلهـاز    
املصحف املنري كما حيتوى على مقاالت حـول  
تدوين املصحف وتعريف ببيـت القـرآن ودار   

ستفسـارات  املعرفة للنشر والتوزيـع وعلـى ا  
وأجوبتها حول املصحف وعلى عرض للمتجـر  

 .اإللكتروين

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.dar-al-

maarifah.com  



 ٣ 

 

o ١١ - ٢٢٤١٦١٥ :فاكس - 
٩٦٣+ 

o الربيد اإللكتروين: 

info@easyquran.co
m  

  

  القرآن الكريستايل :اسم املوقع .٣

العربيـة واإلجنليزيـة والفرنسـية     :لغة املوقـع 
  .والتركية

يعرض املوقع أصغر نسخة مـن   :حمتويات املوقع
القرآن الكرمي ىف العامل مطبوعة علـى أشـكال   
خمتلفة من الكريستال ويعرض األدوات الىت ميكن 
بواسطتها القراءة من الكريستال وكيفية القـراءة  

   .ا

�:عنوان املوقع �

o ــت ــى اإلنترنــ   :علــ

http://www.crystal-
quran.com 

  

  قرآنيات:اسم املوقع .٤

  العربية:لغة املوقع

حيتوى على عرض للمصـحف   :حمتويات املوقع
وعلى مقـاالت   فيه الشريف مع إمكانية البحث
وعلـى مصـطلحات   عن القرآن الكرمي وعلومه 

  .وإحصاءات قرآنية

	:ععنوان املوق 	

o ــت ــى اإلنترنــ   :علــ

http://www.quran.q
atardr.net/  

  القرآن الكرمي
 صفحة القرآن الكرمي:اسم املوقع  .٥

 العربية :لغة املوقع

حيتوى املوقع علـى خاصـية    :حمتويات املوقع
البحث ىف القرآن الكرمي على مسـتوى جـذر   
الكلمة كما حيتـوى علـى إمكانيـة البحـث     

عن طريق حتويل ذلك باستخدام اللغة اإلجنليزية  و
احلروف اإلجنليزية إىل املقابـل هلـا بـالعريب مث    

، كما حيتوى املوقـع   البحث عن الكلمة بالعربية
على تعريف باألعمـال املوجـودة ىف املوقـع    

على مقاالت تتعلق وطموحات املوقع املستقبلية و
 بالقرآن الكرمي وعلومه وعلى بعـض التفاسـري  

 .وروابط ملواقع شيعية  



 ٤ 

 

 :وقع عنوان امل

o ــت ــى اإلنترنــ   :علــ
http://www.holyqur

an.net: / 

o  ــروين ــد اإللكتـ : الربيـ
holyquran@holyqur

an.net 
  

  آيات:اسم املوقع  .٦

 العربية:لغة املوقع

ن حيتوى على عرض آليات القرآ :حمتويات املوقع
الكرمي مع بيان معلومات عن السورة وأسـباب  
النزول وعرض لتفسرياآلية مـن عـدة تفاسـري    
وترمجة معناها إىل اللغة اإلجنليزية كمـا حيتـوى   

 .على إمكانية البحث ىف القرآن الكرمي

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.ayaat.co

m/ 

 

القرآن الكرمي برواية ورش عن :وقع اسم امل .٧

 .نافع

 العربية:لغة املوقع

حيتوى على عرض للمصـحف  :حمتويات املوقع
الشريف برواية ورش عن نافع وتالوة بصـوت  

  .الشيخ حممد الطيب محدان رواية ورش عن نافع

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://alquran.chez-

alice.fr/ 

o الربيـــد اإللكتـــروين: 
filalibh@yahoo.com 

  الدار البيضاء   ـ  املغرب
 

نص القرآن الكرمي باخلط :اسم املوقع  .٨

 .الكبري

 العربية:لغة املوقع

عرض للقرآن الكرمي حيتوى على  :حمتويات املوقع
كمـا حيتـوى    مع شرح لطريقة العرض ومميزاته

  مرتلة لبعض القراءعلى التفسري امليسر ومصاحف 

 :عنوان املوقع 

o ــت ــى اإلنترنـ   :علـ
http://www.hollyq.

com/ 
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o  الربيــد اإللكتــروين:  

http://www.hollyq.

com/ للمشرف 

 

 .القرآن الكرمي :اسم املوقع  .٩

 العربية:لغة املوقع

يهدف إىل تسهيل حفظ القرآن  :حمتويات املوقع
الكرمي من خالل برنامج التدريب على احلفـظ  

وى على عرض للمصحف الشـريف مـع   وحيت
إمكانية البحث فيه كما حيتوى على عـدد مـن   

قارئا من القراء وعرض   ٤٧التالوات الصوتية ل
للتفسري من خالل مواقع أخرى كما حيتوى على 

 .بعض الربامج اانية

  :عنوان املوقع 

o على اإلنترنت:  

http://quran.musli

m-web.com/ 

 

 .قرآن فالش:اسم املوقع  .١٠

 العربية واإلجنليزية:لغة املوقع

يهدف إىل توضيح أمهية العلوم  :حمتويات املوقع
احلياتية ىف حياة املسلمني وإبراز أمهيـة اللمحـة   

اجلمالية ىف العرض وتأثريها يف لفـت االنتبـاه   
حيتوى على عرض لعدة أنـواع خمتلفـة مـن    و

مثـل   ة فالش مع بعض األدواتاملصاحف بتقني
تكبري النص عن طريق العدسة املكربة وغريهـا ،  

 .روابط ملواقع أخرى  وعلى

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.quranfla

sh.com/ 

o الربيد اإللكتروين: 

 
  

 خمطوطات القرآن الكرمي:اسم املوقع  .١١

 العربية واإلجنليزية:لغة املوقع

ى علـى عـرض لـبعض    حيتو:حمتويات املوقع
خمطوطات القرآن الكرمي مع حملة عن املخطـوط  

عـرض  خلطاط وسرية اوتارخيه كما حيتوى على 
ومقتطفات من املخطوط واملوقع  لبعض الزخارف

 .اآلن حيتوى على مصحف واحد فقط

 :عنوان املوقع 
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o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.cybereg

ypt.com/quraan/ 

  

 القرآن الكرمي:اسم املوقع  .١٢

 العربية:لغة املوقع

حيتوى على عرض للقرآن الكرمي  :حمتويات املوقع
مع إمكانية البحث فيه وعلى تـالوات مرتلـة   
ملشاهري القراء كما حيتوى على بعض التفاسـري  
وترمجة للقرآن الكرمي باللغتني اإلجنليزية واألملانية 

على عـرض للقـرآن بـالفالش     أيضاحيتوى  و
  .وخدمة إضافة آية للمواقع وروابط ملواقع أخرى

  :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://quran.alsaeed.

org/ 

  

  القرآن الكرمي :اسم املوقع  .١٣

 العربية واالجنليزية وغريها  :لغة املوقع

على عرض للمصحف حيتوى   :حمتويات املوقع
الشريف مع فهرس للقرآن الكرمي وإمكانية مساع 
التالوة بصوت حممد صديق املنشـاوي لكـن   

الصوت مقطع حسب اآليات مع إمكانية تكرار 
اآليات وسوف حيتوى املوقع على بعض التفاسري 

 .والترمجات

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.quran-

recitation.info/ 

  

  القرآن الكرمي:اسم املوقع  .١٤

  العربية:لغة املوقع

حيتوى على عرض للقرآن الكرمي  :حمتويات املوقع
بالفالش وعلى رابط لعدد كبري مـن الـتالوات   
بالقراءات العشر من الشبكة االسالمية وخمتارات 

املتنوعة من التالوات القرآنية وعدد من املقاالت 
ىف القرآن وعلومه وكيفية حفظه  ، كما حيتوى 
على خمتارات اسالمية حتتـوى علـى خطـب    
ودروس وأناشيد ومرئيات وفالشيات وخلفيات 
وشاشات توقف وبنـرات وتواقيـع اسـالمية    
ومقاالت متنوعة ، كما حيتوى املوقع على مكتبة 
القرآن الكرمي وعلى رابط مكتبة إسالمية  مـن  

 .ن وبعض التفاسري وعدد من املنتديات نداء اإلميا

 :عنوان املوقع 
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o  ــت ــى اإلنترنـ   :علـ

http://www.quransit
e.com/ 

  

 القبس:اسم املوقع  .١٥

  العربية:لغة املوقع

حيتوى على نسخ مـن القـرآن   :حمتويات املوقع
الكرمي بصيغة الـوورد وعـدد مـن الـربامج     
للمصحف الشريف كما يضم املوقـع مكتبـة   

ىف التفسري ملشـايخ سـلطنة   حتتوى على دروس 
عمان مقروءة ومسموعة وعلى مقاالت حـول  
القرآن الكرمي وعلومه وتالوات خمتـارة، كمـا   
حيتوى املوقع على بعض احملاضرات واألناشـيد  
املتنوعة وعلى طرق إبداعية ومتنوعة حلفظ القرآن 
الكرمي ، وحيتوى أيضا على مقـاالت متنوعـة   

وقـع ودليـل   لكتاب القبس ومشكالت حيلها امل
 .للقرآن الكرمي وعدد من املنتديات 

 :عنوان املوقع 

o على اإلنترنت: 

http://www.alkabs.n
et/ 

  

 

 تالوة القرآن الكرمي:اسم املوقع  .١٦

   العربية:لغة املوقع

تـالوة   ٤٢يضم املوقع علـى  :حمتويات املوقع
 من القراء مـع  متنوعة للقرآن الكرمي لعدد كبري

إمكانية التحميل كما حيتوى على روابط ملواقـع  
 .أخرى واملوقع يعتمد على تقنية الفالش

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.tvquran

.com/ 

o الربيـــد اإللكتـــروين: 
contact@tvquran.co

m  

  صوتيات قرآنية 
 صوت القرآن احلكيم:اسم املوقع  .١٧

  العربية:لغة املوقع

مـن   جمموعة كبريةحيتوى على  :ات املوقعحمتوي
التالوات الصوتية واملرئية وعلى اإلبتهاالت كما 

 .حيتوى على عدد من املنتديات

  :عنوان املوقع 



 ٨ 

 

o على اإلنترنت: 

http://quran.maktoo
b.com/ 

  

   شبكة الذكر احلكيم:اسم املوقع  .١٨

 ةالعربي:لغة املوقع

حيتوى على مصـاحف مرتلـة    :حمتويات املوقع
وبعض التالوات الصوتية واملرئية جبودة صـوتية  
عالية لعدد كبري من القراء املشاهري كما حيتـوى  

صـالة  عدد مـن  على أدعية خمتارة   وعرض ل
 .التراويح وروابط ملواقع أخرى 

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.4quran.

cc/ 

o لكتروينالربيد اإل: 

٤
Quran@4Quran.cc 

  

 قراء القرآن الكرمي:اسم املوقع  .١٩

 العربية:لغة املوقع

حيتوى املوقع على عـدد مـن    :حمتويات املوقع
التالوات الصـوتية واملرئيـة وتـراجم للقـراء     
املعاصرين وعلى عرض ألحكام التجويد وعلـم  

أذان عدد من القـراء   املقامات كما حيتوى على
 .املشهورين وعدد من املنتديات

 :عنوان املوقع 

o  علـــى اإلنترنـــت: 

http://www.qquran.
com/qu.php 

o  ــروين ــد اإللكتـ  :الربيـ

contact.qquran@gm
ail.com 

  

 مزامري آل داود:اسم املوقع  .٢٠

 العربية:لغة املوقع

حيتوى املوقع على عـدد مـن   :قعحمتويات املو
التالوات الصوتية واملرئية وعلى حبوث ىف علـم  
التجويد والقراءات كما حيتوى علـى اجلـوال   

ركن للحداء واألناشيد وركـن  القرآين  وعلى 
 .عدد من املنتدياتللربامج والصوتيات و

 :عنوان املوقع 



 ٩ 

 

o على اإلنترنت:  

http://mazameer.co
m/ 

  

 .الفجر لإلعالم اإلسالمي :اسم املوقع  .٢١

 العربية:لغة املوقع

دف الشبكة إىل نشر آيات اهللا  :حمتويات املوقع
عز وجل عموماً، وإىل االعتناء بقـراء البحـرين   

على تالوات صـوتية لقـراء    وحيتوىخصوصاً،
البحرين ولبعض القراء اآلخرين وعرض لـبعض  

قاالت متنوعة تتعلق بـالقرآن  األدعية واألذان وم
الكرمي وأمساء قراء البحرين وتعريف ببعض مراكز 

ملتقـى  كما حيتوى علـى  حتفيظ القرآن الكرمي 
  .الفجر وروابط ملواقع أخرى  

 :عنوان املوقع 

o ــت ــى اإلنترنـ   :علـ
http://www.alfajrsite

.com/ 

o الربيد اإللكتروين: 
�  

contact@alfajr
site.com  ) يفضل

ــتخدمي  ملســــ
Outlook( 

� alfajrsite@hot
mail.com      

 ملسـتخدمي يفضل (
MSN( 

 

  

  املكتبة الصوتية للقرآن الكرمي:اسم املوقع  .٢٢

العربية واإلجنليزية واألملانية والروسية  :لغة املوقع
 والفرنسية

حيتوى املوقع على عدد كبري من  :يات املوقعحمتو
اييت حفص عـن عاصـم   وبرالصوتية املصاحف 

شرح لتقنيـة  على وورش عن نافع كما حيتوى 
mp3 وروابط ملواقع  وإحصاءات خاصة باملكتبة
 ..  أخرى

  :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.mp3qur

an.net/ 

  

  .القرآن للجميع  :اسم املوقع  .٢٣

 العربية :لغة املوقع



 ١٠ 

 

، خدمة كتاب اهللا املوقع  يهدف :حمتويات املوقع

حيتوى على عدد كبري مـن  و ونشرالقرآن الكرمي
 التالوات واخلتمات املرتلة واودة كما حيتوى 

على تسجيالت املساجد وعلى اخلتمـات بغـري   
 .رى وروابط ملواقع أخ رواية حفص ومنتدى

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://quran4all.net/

index.aspx 

  

موقع نوف خلدمة القرآن :اسم املوقع  .٢٤

    الكرمي

 العربية  :لغة املوقع

خدمة القرآن  يهدف املوقع إىل :حمتويات املوقع
تنـاول  الكرمي وجعله يف جهاز كل مسلم ويف م

عن طريق حتميـل برنـامج    اجلميع عرب اإلنترنت
مصحف كامل لعدد من مشاهري  ٢٢حيوى على 

القراء وبثالث قراءات ورش وقالون عـن نـافع   
وحفص عن عاصم كما حيتوى على عدد مـن  
املقاالت والفالشات االسالمية والوعظية وعـدد  
من األشرطة الدعوية كما حيتوى على بث حـي  

كرمي من قناة األمـل للقـرآن   ومباشر للقرآن ال
 .الكرمي وإحصائيات متعلقة بالربنامج

 :عنوان املوقع 

o على اإلنترنت: 

http://nouf.org/ 

  

  شبكة ترتيل للقرآن الكرمي  :اسم املوقع  .٢٥

 العربية :لغة املوقع

حيتوى على عدد من املصاحف   :حمتويات املوقع
املعلم لعدد من القـراء وعلـى   املرتلة واملصحف 

األذان من مجيع أحناء العامل كما حيتـوى علـى   
وعلى عدد مـن  دروس ومصحف على الفالش 

 .وعدد من املنتديات التواقيع الدعوية

  :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.trtel.co

m/ 

  

  رياض القرآن  :اسم املوقع  .٢٦

 العربية :ة املوقعلغ

حيتوى املوقع علـى مصـاحف    :حمتويات املوقع
كاملة وتالوات وإصدارات مسـموعة ومرئيـة   
لعدد كبري جدا من القراء ومقاطع من الـتالوات  
للجوال كما حيتوى على مقـاالت ىف فضـائل   



 ١١ 

 

القرآن وعلى املسابقات وعرض لبعض األنشطة 
كالدورات واحلفالت القرآنيـة وإحصـائيات   

  .ة باملوقع وروابط ملواقع أخرى متعلق

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.ryadh-

quran.net/  

  القراءات
 علم القراءات :اسم املوقع  .٢٧

 عريب :لغة املوقع

موقعـا  يهدف إىل أن يكـون   :حمتويات املوقع
 لكل القراء يسـتفيدون منـه ويفيـدون،    

على ترمجة للشيخ حممد نبهان املشـرف  وحيتوى 
على املوقع ومؤلفاته وعلـى مكتبـة ىف علـم    
القراءات ومكتبة صـوتيات وعلـى مقـاالت    

مه كما حيتوى علـى  متخصصة ىف القرآن وعلو
ىل املوقع مع أجوبتـها وعلـى   استفسارات ترد إ

أمساء اازين واازات الذين أجـازهم الشـيخ   
ى روابط ملواقع أخرى ىف حممد نبهان مصري وعل

القرآن الكرمي كما يقدم املوقع املصحف بالرسم 
   .العثماين واإلمالئي

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.quraat.c

om:80/ 

  

 القرآن الكرمي :اسم املوقع  .٢٨

 العربية  :لغة املوقع

وقع بالقراءات  ويفصل يهتم امل :حمتويات املوقع
بذكر القراء وروام وطرقهم واألوجه الىت يقرأ 
ا عندهم كما حيتوى على دروس ىف التجويـد  
وعلى مفردات القرآن وإعراب القرآن وتـالوة  
لبعض القراء بالقراءات وعرض للمصحف كمـا  
حيتوى على قائمة بأمسـاء اـازين واـازات    

 .واملوقع للشيخ عبد العلي أعنون

 :عنوان املوقع 

o ــت ــى اإلنترنـ   :علـ
http://www.quran-

warch.com/ 

o الربيد اإللكتروين: 

Contact@quran-
warch.com  

 منتديات رواية ورش عن نافع :اسم املوقع  .٢٩



 ١٢ 

 

 العربية:لغة املوقع

يعىن املوقع بتعليم روايـة ورش  :حمتويات املوقع
وحيتوى على عدد من املقاالت ومواقيت ونشرها 

الصالة ىف اجلزائر كما حيتـوى علـى التقـومي    
اهلجري وامليالدي و دليل للمواقع وعـدد مـن   

 .املنتديات وروابط ملواقع أخرى

  :عنوان املوقع 

o  علـــى اإلنترنـــت: 

http://riwayatwarch.
montadamoslim.co

m/  

  قرآيناإلعجاز ال
ىف القرآن  اإلشارات الكونية:اسم املوقع .٣٠

  الكرمي ومغزى داللتها العلمية

   العربية:لغة املوقع

ى على تعريف بالـدكتور  حيتو:حمتويات املوقع
زغلول النجار وعلى مقاالت الـدكتور حـول   
أوجه اإلعجاز واإلشارات الكونيـة ىف القـرآن   

  الكرمي 

�:عنوان املوقع �

o على اإلنترنت:  

http://eagaz.itgo.co
m/ 

  

ملسات بيانية ىف العلوم :اسم املوقع  .٣١

 القرآنية

 العربية:لغة املوقع

حيتوى على عـدد كـبري مـن    :حمتويات املوقع
املقاالت والبحوث املهتمة باإلعجاز ىف القـرآن  

وتـراجم  الكرمي وعلى عدد من املقاالت املتنوعة 
وعلى مكتبة مرئية حتتـوى علـى   لبعض العلماء 

اإلعجاز ىف القرآن الكرمي كما حيتـوى  مؤمترات 
املوقع على عـدد مـن الـدروس واخلطـب     
واحملاضرات ىف اإلعجاز وغريه كما حيتوى على 

 .ترمجة للنص إىل لغات خمتلفة 

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.islammi

.net/ 

  

يف ىف القرآن اإلعجاز املعر :اسم املوقع  .٣٢

  والسنة  



 ١٣ 

 

 العربية واإلجنليزية :لغة املوقع

ببيان اإلعجاز املعريف  يهتم املوقع :حمتويات املوقع
وبيان كيفية استنباط العلوم كلها من الكتـاب  
والسنة وحيتوى على بيان اإلعجاز املعريف وعلى 
حماضرات صوتية ومرئية وعلى شـرائح بـاور   

فسري القـرآن  بوينت كما حيتوى على برنامج ت
وفهم السنة وعلى عرض للمؤلفات واملخططات 
التوضيحية  لصاحب املوقع زيد غزاوي وتعريف 
بصاحب املوقع كما حينوى على صور لإلعجاز 
وأسئلة وأجوبة ومقترح إلنشاء مركز لإلعجـاز  

 .املعريف ىف القرآن الكرمي والسنة املطهرة 

  :عنوان املوقع 

o على اإلنترنت: 

http://www.quran-
miracle.com/ 

  

 آية وإعجاز  :اسم املوقع  .٣٣

 العربية  :لغة املوقع

حيتوى املوقع على مقـاالت ىف    :حمتويات املوقع
 .أوجه اإلعجاز املختلفة وروابط ملواقع أخرى 

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ

http://members.trip
od.com/ayahweijaz/

homepage.htm 
  

إعجاز القرآن العلمي   :اسم املوقع  .٣٤

 واحلسايب

 العربية   :لغة املوقع

للمهندس حممـد خالـد    موقع :حمتويات املوقع
الكيالين حيتوى على مقاالت متنوعة عن اإلعجاز 

ومقاالت ىف  الكرمي  العلمي واحلسايب ىف القرآن
موضوعات متفرقة وروابـط ملواقـع أخـرى    

  . للمهندس حممد خالد الكيالين صاحب املوقع

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://i3jaz.libi.mob

i:80/ 

  

موقع عبد الدائم الكحيل  :اسم املوقع  .٣٥

  لسنةلإلعجاز العلمي ىف القرآن وا

 العربية  :لغة املوقع



 ١٤ 

 

يهتم املوقع باإلعجاز القـرآين   :حمتويات املوقع
بأنواعه وحيتوى على كتب ومقـاالت كـثرية   
ومتنوعة لإلعجاز العلمـي والعـددي وغـريه    
ويعرض املوقع كتب املهندس عبد الدائم الكحيل 
على شكل ملفات وورد سهلة التحميـل مـع   

ه على شكل إمكانية حتميل املوقع كامال وتصفح
كتاب إلكتروين وحيتوى أيضا على روابط ملواقع 

  .أخرى

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.kaheel7

.com/ 

o الربيد اإللكتروين: 

abduldaem@gmail.c
om 

  

اهليئة املغربية لإلعجاز العلمي :اسم املوقع  .٣٦

     ىف القرآن والسنة

 العربية  :لغة املوقع

حيتوى املوقع علـى تعريـف     :حمتويات املوقع
باهليئة وأهدافها ووسائلها ومبادئها وأنشـطتها  
وإجنازاا كما حيتوى على عدد مـن املقـاالت   
واحملاضرات املرئية  خمتصة باإلعجـاز وتفسـري   

القرآن من خالل ربطه مبوقع آخر وروابط ملواقع 
 .أخرى خمتصة باإلعجاز  

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.comijaz

.org/ 

o الربيد اإللكتروين: 

ijazaid@yahoo.fr 

  

االعجاز العلمي ىف القرآن :اسم املوقع  .٣٧

 الكرمي والسنة النبوية

 العربية:لغة املوقع

ف االعجـاز  حيتوى على تعري :حمتويات املوقع
ا ونصا كمـا  إلعجاز القرآن صوتوعلى عرض 

حيتوى على االعجاز ىف السنة النبوية مث مراجـع  

   .  البحث

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.eajaz.co

m/ 

  

 



 ١٥ 

 

  إعجاز القرآن:اسم املوقع  .٣٨

 العربية:لغة املوقع

عجـاز  يهتم املوقع ببيان وجه اإل:حمتويات املوقع
على مقاالت وحبـوث   ىف القرآن الكرمي وحيتوى

قدمات ىف التفسري واحلـديث  حول االعجاز وم
واللغة العربية وتصفح القرآن الكرمي من خـالل  
رابط ملواقع أخرى كما حيتـوى علـى بعـض    

 .الصوتيات واملرئيات 

 :عنوان املوقع 

o ــت ــى اإلنترنــ  :علــ

http://www.al-
i3jaz.com/index.ht

ml  

  إقرأ وفكر:وقع اسم امل .٣٩

 العربية واالجنليزية:لغة املوقع

يهتم بالتنقيب بعمق ومبنهجيـة  :حمتويات املوقع
علمية صارمة عن إعجاز القرآن الكرمي ومـدى  
تطابقه مع احلقائق العلمية وحيتوى على تعريـف  
بالباحث الدكتور كرمي حسنني وعلى املنهجيـة  

لى العلمية ىف تدبر القرآن وتفسريه كما حيتوى ع
حبوث ودراسات ىف اإلعجاز العلمي واللغـوي  

 .وروابط ملواقع أخرى مع بيان حملتوياا 

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ   :علـ

www.readandthink.
com/Arabic/Index.a

sp  

  

اإلعجاز ىف القرآن الكرمي :اسم املوقع  .٤٠

 والسنة النبوية املطهرة 

 العربية:لغة املوقع

عدد من املقاالت ىف  حيتوى على :حمتويات املوقع
اإلعجاز العلمـي ، واإلعجـاز التشـريعي ،    

 .ومقاالت متنوعة ىف اإلعجاز 
 :عنوان املوقع 

o  علـــى اإلنترنـــت: 

http://www.khayma
.com/inquran/ 

  املراكز واملؤسسات
جممع امللك فهد لطباعة :اسم املوقع  .٤١

 املصحف الشريف

ردية والفرنسية واأل ةليزياالجنو العربية:لغة املوقع
  سية و اهلاوساينواالندواالسبانية و



 ١٦ 

 

يهدف إىل تعريف شامل بامع :حمتويات املوقع
على مقـاالت ىف   وأهدافه وما يتعلق به وحيتوى

القرآن الكرمي وعلومه وعلى مكتبـة إلكترونيـة   
 لى نص للمصحف وعدد من التفاسري وحتتوى ع

ترمجة ملعاين كالم اهللا بست لغات كما حتتـوى  
صوتية حتوى عددا مـن الـتالوات    على مكتبة

توى املوقع أيضا على قسم للفتاوى وإذاعـة  وحي
للقرآن الكرمي وعلـى جملـة علميـة حمكمـة     
ومتخصصة ىف القرآن الكرمي وعلومه ويعـرض  
املوقع مناذج للخط العريب وصـور للمصـاحف   

 .القدمية 

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ

http://www.quranc
omplex.com:80/  

  معياتاجل
اجلمعية اخلريية لتحفيظ :اسم املوقع  .٤٢

 القرآن الكرمي فرع حمافظة اإلحساء

  العربية:لغة املوقع

تعريـف شـامل    يهـدف إىل  :حمتويات املوقع
حيتـوى  وباجلمعية وأهدافها ونظمها ومشاريعها 

على تعريف موجز مبحافظة اإلحساء كما حيتوى 
على حبوث ودراسات ومقاالت تتعلق بـالقرآن  

وحفظه وإدارة حلقات حتفـيظ   رمي وعلومهالك
، وحيتوى املوقع على املصـحف   القرآن الكرمي 

الكرمي وبعض التفاسري و عدد مـن الـتالوات   
وعدد من الربامج املتعلقـة  الصوتية لبعض القراء 

وعلى أدلة للمواقـع اإلسـالمية   بالقرآن الكرمي 
ومجعيات حتفيظ القرآن الكرمي ىف اململكة العربية 

ودية وصفحة باملسابقات القرآنية وروابـط  السع
ملواقع أخرى  وعـرض ملواقيـت الصـالة ىف    

 .اإلحساء

 :عنوان املوقع 

o على اإلنترنت: 

http://www.althek

er.net/ 

  

اجلمعية اخلريية لتحفيظ :اسم املوقع  .٤٣

   القرآن الكرمي بوادي ليه

 ة العربي :لغة املوقع

حيتوى على عرض ألهـداف    :حمتويات املوقع
اجلمعية ونشاطاا ومشاريعها وبعض من أخبارها 
وبعض التزكيات الىت  حصلت عليها اجلمعيـة  
كما حيتوى على دراسات ومقاالت حول القرآن 



 ١٧ 

 

الكرمي وعلومه وكيفية حفظه وعلى صـوتيات  
 . وروابط ملواقع أخرى

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.lqs.org.

sa/znajah/ 

o ٧٥١٢٤٣٣ :فاكس 

o ــون  - ٧٤٢٢٢٢٤ :تلفــ
٧٥١٢٣٨١ – ٧٥١٢٤٠٣ 

o  ٠٥٥٧٠١٤٣٤ :جوال 

o  الربيــد اإللكتــروين:  
lqs@lqs.org.sa 

  

اجلمعية اخلريية لتحفيظ  :اسم املوقع  .٤٤

  القرآن الكرمي مبحافظة الطائف 

 العربية :لغة املوقع

حيتوى على عـرض ألقسـام     :ات املوقعحمتوي
اجلمعية وإجنازاا وبعض من التزكيـات الـىت    
حصلت عليهـا اجلمعيـة وحبـوث متنوعـة     
وإحصائيات خاصة باجلمعية ومكتبة للفتـاوى  
اخلاصة كما حيتوى املوقع على التعليم اإللكتروين 

 .وعدد من املنتديات 

 :عنوان املوقع 

o على اإلنترنت: 

http://www.comq

t.org/ 

  

مجعية احملافظة على القرآن  :اسم املوقع  .٤٥

  الكرمي 

 العربية :لغة املوقع

حيتوى على تعريف باجلمعيـة   :حمتويات املوقع
وفروعهـا وأقسـامها وأهـدافها ومشــاريعها    
وأنشطتها ومناهجها وإصداراا وطرفـا مـن   

قرآن الكـرمي  أخبارها كما حيتوى على عرض لل
مع إمكانية التصفح والبحث باإلضافة إىل مكتبة 
صوتية ألشهر القراء مع عـدد مـن التفاسـري    
والترمجات باإلجنليزية واألملانية من خالل ربطـه  
مبوقع آخر وعلى جملة الفرقان بـاللغتني العربيـة   

 .واإلجنليزية وروابط ملواقع أخرى

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.hoffaz.o

rg/ 



 ١٨ 

 

o تلفـــــــــــون: 

)٥١٥٣٥٥٨( )٥١٥٣٥٥٧ (
 عمان) ٠٦(رمز املنطقة 

o الرمـــز ) ٩٢٥٨٩٤(ب .ص
 –عمـان  ) ١١١٩٠(الربيدي 

 األردن

o الربيد اإللكتروين : 

Hoffaz@hoffaz.org 

  

اجلمعية اخلريية لتحفيظ :اسم املوقع  .٤٦

  القرآن الكرمي مبحافظة بقعاء

 العربية :املوقعلغة 

يهدف إىل التعريف باجلمعيـة   :حمتويات املوقع
ومناشطها وحيتوى على تعريف مبحافظة بقعـاء  
وعرض هليكلها اإلداري وأعضاء الس والقرى 

وأقوال قيلـت فيهـا    التابعة للجمعية وتزكيات 
كما حيتوى على أمساء طلبـة اجلمعيـة ودليـل    

ومجعيات جلمعيات حتفيظ القرآن الكرمي األخرى 
 .الرب باململكة 

 :عنوان املوقع 

o على اإلنترنت: 

http://www.baaqaa.
com/ 

  

اجلمعية اخلريية لتحفيظ :اسم املوقع  .٤٧

  القرآن الكرمي مبحافظة شرورة

 العربية:لغة املوقع

يهدف املوقـع إىل التعريـف    :حمتويات املوقع
عرض لـبعض مشـاريعها   باجلمعية وأخبارها و

لى مقاالت متنوعة وملتقى للكتـاب  وحيتوى ع
 وإحصائيات متعلقة باملوقع

 :عنوان املوقع 

o ــت ــى اإلنترنـ   :علـ
http://www.qksh.or

g.sa/ 

مجعية حتفيظ القرآن مبحافظة :اسم املوقع  .٤٨

 تربة

 العربية:لغة املوقع

ف املوقـع إىل التعريـف   يهد :حمتويات املوقع
باجلمعية وأهدافها وأقسامها وبراجمها ومشاريعها 

وماقيل فيها مـن تزكيـات   وأخبارها وأنشطتها 
وحيتوى على تعريف مبحافظـة تربـة وركـن    



 ١٩ 

 

ومقاالت ىف فضل للفتاوى يتعلق بالقرآن الكرمي 
 .القرآن ومناذج من تالوات الطالب

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.qtr.org.

sa/ 

  

اجلمعية اخلريية لتحفيظ :اسم املوقع  .٤٩

 القرآن الكرمي مبكة املكرمة

 العربية:لغة املوقع

يهدف إىل التعريـف باجلمعيـة   :حمتويات املوقع
ــا  ــا وبراجمه ــدافها ومناهجه ــامها وأه وأقس
ومشاريعها وأوقافهـا وطموحاـا وتطلعاـا    

د التابعة هلا وحيتـوى علـى تزكيـات    واملعاه
وحوارات مع بعض املشايخ والتقارير السـنوية   
للجمعية وإحصائيات متعلقة باجلمعيـة ونتـائج   

أرشيف بأخبـار   اإلختبارات كما حيتوى على 
اجلمعية وأرشيف باألنشطة واملناسبات وعلـى  
مقاالت متنوعة ومكتبة قرآنية وتالوات ملنسويب 

 .عيات حتفيظ القرآن الكرمياجلمعية وروابط جلم

 :عنوان املوقع 

o  علـــى اإلنترنـــت: 

http://www.qrmk.c
om/ 

o ٥٥٤٤٥٠١ :فاكس 

o ــون  - ٥٥٤٤٥٠٣ :تلفــ
٥٥٤٤٥٠٦ 

o  ــروين ــد اإللكتـ  :الربيـ
qrmk@qrmk.com 

  

اجلمعية اخلريية لتحفيظ :اسم املوقع  .٥٠

 القرآن الكرمي مبنطقة الرياض

 العربية:علغة املوق

يهدف إىل التعريـف باجلمعيـة   :حمتويات املوقع
عرض وأقسامها ومشاريعها واملعاهد التابعة هلا و

خبارها وحيتوى على مسـابقات ومقـاالت   أل
شـكالت  املمتنوعة كما حيتوى على ركن حلل 

تعلقة حبفظ القرآن الكـرمي وإدارة احللقـات   امل
 واملدارس القرآنية وعلى فتاوى متعلقة بـالقرآن 

وعلى كتـب  الكرمي ومناذج من قراءات الطالب 
كما حتتوى على للفتاوى املتعلقة بالقرآن الكرمي 

خلفيات وفالشات ومناذج إدارية وبرامج قرآنية 
وإصدارات للجمعية وعلى منتدى وروابط ملواقع 

 .متعلقة بالقرآن وعلومه 



 ٢٠ 

 

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.qk.org.s

a/ 

  

اجلمعية اخلريية لتحفيظ :اسم املوقع  .٥١

 القرآن الكرمي مبحافظة خليص

 العربية:لغة املوقع

يهدف إىل التعريـف باجلمعيـة   :حمتويات املوقع
وأهدافها وإجنازاا وقطاعاا وحيتوى على ماقيل 
ىف اجلمعية من تزكيات وإحصـاءات متعلقـة   

تعريـف مبحافظـة    باحللقات كما حيتوى على
خليص ودليل للجمعيـات اخلرييـة واملواقـع    

  االسالمية وإذاعة للقرآن الكرمي

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ   :علـ

http://www.tahfeed.
org/ 

o ٢٥٦٢١٦٧/٠٢:فاكس 

o ٢٥٦٢١٠٥/٠٢:تلفون  
        ٢٥٦٢١١٠/٠٢ 

o  الربيـــد اإللكتـــروين 

:qkl@awal.net.sa 

  

تحفيظ اجلمعية اخلريية ل:اسم املوقع  .٥٢

 القرآن الكرمي مبحافظة بيش

 العربية:لغة املوقع

يهـدف املوقـع إىل التعريـف    :حمتويات املوقع
باجلمعية وأهدافها وأنشطتها وبراجمها ومشاريعها 
وحيتوى على مقاالت متنوعة وإحصاءات متعلقة 
باجلمعية وباملوقع وعرض الحتياجاا كما حيتوى 

ر وروابط على عرض للتواقيع املميزة وألبوم صو
 .ملواقع أخرى ، ويبدو أنه موقع ناشئ

 :عنوان املوقع 

o  علـــى اإلنترنـــت: 

http://www.quranba
ish.org.sa/ 

o الربيد اإللكتروين: 

admin@beaish.com 

  

اجلمعية اخلريية لتحفيظ :اسم املوقع  .٥٣

 القرآن الكرمي حمافظة ينبع

 ةالعربي:لغة املوقع



 ٢١ 

 

يهدف املوقـع إىل التعريـف    :حمتويات املوقع
باجلمعية وممتلكاا وطموحاا وآماهلا وحيتـوى  
على  تعريف شامل بينبع وتارخيها وعلى مثـرات  
اجلمعية وإحصائيات متعلقة باجلمعيـة وعلـى   

ملواقع كثرية ومتنوعة احتياجات اجلمعية وروابط 
 .أخرى

 :عنوان املوقع 

o على اإلنترنت: 

http://www.khayma
quran-.com/yanbo/ 

 

اجلمعية اخلريية لتحفيظ :اسم املوقع  .٥٤

 القرآن الكرمي مبحافظة املخواة

 العربية:لغة املوقع

يهـدف املوقـع إىل التعريـف    :حمتويات املوقع
باجلمعية وأقسامها وأهدافها وبراجمها وتطلعاـا  

التوصيف الـوظيفي وعـدد مـن     وحيتوى على
املقاالت املتنوعة وتزكيات للجمعية ومناذج قرآنية 
كما حيتوى على اإلعالنات الدعويـة والتقريـر   

 .السنوي

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ

http://www.quranm
akhwah.org.sa 

  

آن الكرمي ىف مجعية حتفيظ القر:اسم املوقع  .٥٥

 حمافظة بلقرن

 العربية:لغة املوقع

يهـدف املوقـع إىل التعريـف    :حمتويات املوقع
باجلمعية وأهدافها وأنشطتها وتطلعاا وآماهلـا  
وإجنازاا وحيتوى على عدد من املقاالت املتنوعة 
والكتب والرسائل وإحصائيات متعلقـة حبفظـة   

 .كتاب اهللا تعاىل وروابط ملواقع أخرى

 :املوقع  عنوان

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.qur.8m.

com/ 

  

اجلمعية اخلريية لتحفيظ :اسم املوقع  .٥٦

 القرآن الكرمي مبنطقة مكة املكرمة

 العربية واإلجنليزية:لغة املوقع

يهـدف املوقـع إىل التعريـف    :حمتويات املوقع
قرآنيـة   باجلمعية وفروعها وحيتوى على مكتبـة 



 ٢٢ 

 

وإحصاءات متعلقة باجلمعية وعلى عـدد مـن   
املقاالت والدراسات وبرامج عملية حلفظ القرآن 
الكرمي كما حيتوى على مصحف القارئ مشارى 
العفاسي وبث إلذاعة القـرآن الكـرمي ودليـل    
للمواقع القرآنية وجلمعيات القرآن باململكة وعلى 

 .ةاملقارئ القرآنية اإللكترونية وشخصيات قرآني

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ   :علـ

http://www.quranm
akkah.org/ 

o ٦٥١١٩١٧/٠٢ :فاكس 

o ٦٥٧١٧٢٥/٠٢ :تلفون 

o الربيد اإللكتروين: 

quran@quranmakka
h.org 

  

اجلمعية اخلريية لتحفيظ :اسم املوقع  .٥٧

 القرآن الكرمي مبنطقة عسري

 ربيةالع:لغة املوقع

يهدف املوقـع إىل التعريـف    :حمتويات املوقع
باجلمعية وأهدافها وأعضاء جملس إدارا وفروعها 
وأخبارها وحيتوى على عدد املقـاالت ومكتبـة   

للصور ورابط لإلستماع إلذاعة القرآن الكـرمي  
وعرض حللقات البنني والدور النسائية ومـدارس  
 اإلقراء والسند وبعض الربامج املهمـة وروابـط  

 .ملواقع أخرى 

 :عنوان املوقع 

o  علـــى اإلنترنـــت: 

http://www.quranab
ha.org.sa/cms/index.

php 

o ٠٧٢٢٦٣٤٩٨ :فاكس 

o ٠٧٢٢٥٠٩٦٤ :تلفون 

  

اجلمعية اخلريية لتحفيظ :اسم املوقع  .٥٨

 القرآن الكرمي باملدينة النبوية

  العربية :لغة املوقع

يهدف املوقـع إىل التعريـف    :حمتويات املوقع
وأهدافها وفروعها وحيتوى على عرض باجلمعية 

تفصيلي ألقسام اجلمعية واملدارس التابعة هلا وعلى 
مكتبة قرآنية وصوتيات خمتارة لـبعض القـراء   
واملصحف املعلم للمنشاوي كما حيتـوى علـى   

 .بعض املرئيات وعلى روابط ملواقع أخرى 

 :عنوان املوقع 



 ٢٣ 

 

o  علـــى اإلنترنـــت: 

http://www.quranm
adinah.com/home.p

hp  

  والكليات املدارساملعاهد و
مؤسسة الوحيني التعليمية :اسم املوقع  .٥٩

 املتكاملة 

 العربية:لغة املوقع

حيتوى على التعريف بعدد مـن  :حمتويات املوقع
األكادمييات لتعليم الكتاب والسنة ونظم الدراسة 
فيها كما حيتوى على إذاعة تشـمل تـالوات   

ئد اضـرات ودروس وقصـا  متنوعة وأناشيد وحم
ها وحيتوى املوقع أيضا على دليل وفالشات وغري

للمواقع اإلسالمية وجملة وعلى ورش وملتقيـات  
 .ومكتبة حتوى عددا من الكتب اإلسالمية

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.alwhyy

n.net/ 

  

مكتب حلقات القرآن الكرمي :اسم املوقع  .٦٠

    ضمد ىف

 اإلجنليزية :لغة املوقع

حبلقات القـرآن يف  املوقع يهتم   :حمتويات املوقع
حمافظة ضمد بالسعودية ويقدم خلفيات وأناشيد 

.                   وملفات صوتية ووصالت مبواقع ذات صـله 

 . التعريف من موقع عربية نت

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.damad.

org / 
  

مركز حتفيظ مسجد عبد :اسم املوقع  .٦١

      الرمحن بن عوف

 العربية :لغة املوقع

حيتوى على تعريـف بـاملركز     :حمتويات املوقع
ووصف للحلقات املوجودة فيه كما حيتوى على 
عرض ألنشطة املركز بكافة أنواعها اإلجتماعيـة  

لزيارات وغريهـا  والفنية والرياضية والرحالت وا
 كما حيتوى على منوعات ثقافية 

  :عنوان املوقع 



 ٢٤ 

 

o علـــى اإلنترنـــت:  
http://www.ibnaof.

8m.net:80/ 

  

مؤسسة الفرقان لتحفيظ   :اسم املوقع  .٦٢

 القرآن 

 العربية :لغة املوقع

حيتوى على تعريف باملؤسسـة   :حمتويات املوقع
ءها وأهـدافها ونشـاطاا ومشـاريعها    وأعضا

وأنظمتها والفعاليات الىت تقـوم ـا املؤسسـة    
وبرامج حلفظ القرآن ومناذج من صـور الطلبـة   

كما حتتوى على عدد من املقـاالت   وقراءام 
  للمؤسس ومكتبة وروابط ملواقع أخرى

 :عنوان املوقع 

o ــت ــى اإلنترنـ   :علـ
http://www.alforkan

.org:80/ 

o فـــــــــاكس: 

0097235212131 

o تلفـــــــــــون: 

00972522498158 
        

0097289979848 

o كســـيفه  ١٠٦٦ .ب .ص
 ٨٤٩٢٣ميكود 

  

مؤسسة حراء لتحفيظ  :اسم املوقع  .٦٣

  القرآن الكرمي 

   العربية:لغة املوقع

حيتوى على تعريف باملؤسسـة    :حمتويات املوقع
وأهدافها ونشاطاا وفروعها ومناهجها وبعـض  

ى على دراسات ومقاالت من أخبارها كما حيتو
متنوعة وعلى مرئيات وصوتيات لبعض إصدارات 
املؤسسة وصور لبعض نشاطاا وحيتوى أيضـا  
على إمكانية البحث ىف القرآن الكـرمي وبعـض   

 اآلداب اإلسالمية وروابط ملواقع أخرى 

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.heraa.n

et/ 

o ٤-٦١١٢٣٤٨ :فـــاكس-
٩٧٢ 

o ٩٧٢-٤-٦١١٢١٥٠ :تلفون
  -   



 ٢٥ 

 

o رمز بريدي  ٢٢٣٣ب .ص
مدينة أم الفحم ـ  ٣٠٠١٠

 ٤٨فلسطينيو حي الغزاالت   
 )إسرائيل(

o الربيد اإللكتروين: 

heraa@amantech.ne
t 

  

املقرأ ة القرآنية الثانية لتعليم :اسم املوقع  .٦٤

    القرآن الكرمي للكبار

 عربيةال :لغة املوقع

حيتوى على ترمجـة للشـيخ     :حمتويات املوقع
موسى اجلاروشة وتعريف بـاملقرأة وأهـدافها   
وبراجمها كما حتتوى تالوات صوتية ومرئية خمتارة 
وبعض املقاالت و بعض الفعاليات والنشـاطات  
بالصوت والصورة وبعض الربامج املتعلقة بالقرآن 

اقع الكرمي وإحصائيات خاصة باملقرأة وروابط ملو
 أخرى 

    :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.almaqra

a.com/ 

o ــاكس   ٢  2525693 :ف
٠٠٩٦٦ 

o ٢  ٦٤٠٤٧٠٩   :تلفــون  
٠٠٩٦٦ 

o ــدة  107274 :ب.ص : ج
٢١٣٤١ 

حي املساعد خلف  - جدة
 مستشفى خبش

o الربيد اإللكتروين: E-mail: 
info@almaqraa.com  

  

  دور القرآن الكرمي  :اسم املوقع  .٦٥

 العربية واإلجنليزية  :املوقعلغة 

حيتوى على تعريف بدور القرآن  :حمتويات املوقع
أهـدافها  الكرمي وباملسئولني فيهـا وتعريـف ب  

وإجنازاا كمـا   أنشطتها ومناهجهاورسالتها و
حيتوى على تعريف بإدارة الدراسات االسـالمية  
ىف وزارة األوقاف والشئون االسالمية بالكويت 

ر وأنشطتها كما حيتوى علـى  املشرفة على الدو
خريطة لدور القرآن الكرمي وعناوينها ومكتبـة  
صوتية لتالوات متنوعة للقرآن الكرمي لعدد مـن  
مشاهري القراء كما حيتوى املوقع على رابط لبث 



 ٢٦ 

 

إذاعة القرآن الكرمي السعودية ورابط ملوقع البوابة 
 االسالمية بالكويت

  :عنوان املوقع 

o على اإلنترنت: 

http://www.doura

lquran.com  

  

مدرسة نور القرآن األهلية  :اسم املوقع  .٦٦

  للبنات 

 العربية  :لغة املوقع

حيتوى على تعريف باملدرسـة    :حمتويات املوقع
وأهدافها وبراجمها التعليمية وبعض من أخبارهـا  
وبيان ملوقعها وعرض لبعض أنشـطة الطالبـات   
وإبداعان كما حيتـوى املوقـع علـى قسـم     

شارات جبميع أنواعها النفسية واالجتماعية لإلست
وغريها وعدد من املقاالت املتنوعة كما حيتـوى  
أيضا على احلقيبـة املدرسـية وهـو خمصـص     
للواجبات وجداول االختبارات ونتائج الطالبات 

 .وعدد من املنتديات

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.nouralq

uran.com/ 

o ٦٢٩٦٥٧٩ :فاكس 

o ــون  - ٦٤٠٠٦٢   :تلفــ
٦٤٠١٥١٠ 

o الربيد اإللكتروين: E-
mail:nouralquran@

nouralquran.com 

  

متوسطة اإلمام شعبة بن   :اسم املوقع  .٦٧

 عياش لتحفيظ القرآن الكرمي

 العربية  :لغة املوقع

حيتوى على تعريـف بأسـرة     :حمتويات املوقع
درسة وببعض أنشطتها وأخبارهـا وتعريـف   امل

باإلرشاد الطاليب وأهدافه وعرض لنشاط التوعية 
اإلسالمية باملدرسة وصفحة لتحميل ما يتعلـق  
باملدرسة من املوضوعات املقررة ملدارس التحفيظ 

 .وكشوف التقومي وغري ذلك وعددا من املنتديات

 عنوان املوقع 



 ٢٧ 

 

o على اإلنترنت: 

http://www.shuba.s
ch.sa/ 

  

  

 مدارس الصديق األهلية  :اسم املوقع  .٦٨

 العربية :لغة املوقع

حيتوى على تعريـف باهليئـة    :حمتويات املوقع
اإلدارية للمدرسة وعرض لفروعها  وأنشـطتها  
وإصداراا وما يتعلق باملدرسة من أخبار ومناهج 

ا حيتـوى  ومذكرات وجداول وحنو ذلك   كم
املوقع على مقاالت حول القرآن الكرمي وعلومه 

وعلى دليل لبعض املواقع اإلسـالمية ومكتبـة    
تشتمل على صوتيات ومرئيات متنوعة وعدد من 

 .املنتديات  

 :عنوان املوقع 

o  علـــى اإلنترنـــت: 

http://www.alsiddik
.net/site/  

o 6999999 :تلفون 

o الربيـــد اإللكتـــروين: 
info@alsiddik.net  

  

مركز ناصر بن هزاع حلفاظ   :اسم املوقع  .٦٩

 القرآن الكرمي

 العربية :لغة املوقع

علـى تعريـف    حيتوى املوقع :حمتويات املوقع
باملعهد وأهدافه ومميزاته والدورات املقامـة فيـه   
كما حيتوى على طـرف مـن أخبـار املعهـد     

 .واقع أخرىومقاالت متنوعة وروابط مل

  :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.hoffad.c

om/ 

o الربيد اإللكتروين: 

info@hoffad.com 

  

دار أم املؤمنني خدجية بنت   :اسم املوقع  .٧٠

  خويلد النسائية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي

 العربية:لغة املوقع

تعريـف بالـدار   يهدف إىل ال :حمتويات املوقع
ال شامال وبراجمها وجتد ىف املوقع تفصي وأهدافها

ألنشطة الدار اإلجتماعيـة والثقافيـة وغريهـا    
حيتوى املوقع على  ووإجنازاا وآماهلا وطموحاا 



 ٢٨ 

 

إحصائيات خاصة بالـدار ومقـاالت متنوعـة    
 .وروابط ملواقع أخرى

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.khadeg

ah.com/ 

o ٠٠٩٩٦٦٦٣٨١٠٥٩:فاكس  

o ٠٠٩٦٦٦٣٨١٩٧٩٩ :تلفون 

 بريدة  ـ السعودية

  

جامعة القرآن الكرمي والعلوم :اسم املوقع  .٧١

    اإلسالمية

 العربية واإلجنليزية :لغة املوقع

حيتوى على نبذة تارخيية عـن   :حمتويات املوقع
اجلامعة وأهدافها وعـرض إلداراـا وكلياـا    

اء السودان كما حتتوى على عرض املنتشرة ىف أحن
لشروط القبول فيها ووحدة االستثمار والتقـومي  
الدراسي وعلى عرض للمراكز املتخصصة التابعة 
للجامعة وروابط ملواقع أخرى مـن جامعـات   

 . وكليات وغريها 

 :عنوان املوقع 

o  علـــى اإلنترنـــت: 

http://www.quran-
unv.edu.sd/ 

o ٨٧٥٦٦٠١٧ :فاكس 

o ٨٧٥٧٦٦٨٨ :تلفون 

o  ــروين ــد اإللكتـ  :الربيـ

quranun@quran-
unv.edu.sd  

 درمان املوردة ام –السودان 

  

برنامج الرياحني لتحفيظ   :اسم املوقع  .٧٢

  القرآن الكرمي 

 العربية  :لغة املوقع

حيتوى على تعريف بالربنـامج    :حمتويات املوقع
والـربامج العلميـة   وعرض ألهدافه ووسـائله  

والترفيهية واخلطوات العملية لتحفـيظ الناشـئة   
وشروط اإللتحاق به وأرقام وإحصائيات متعلقة 
بالربنامج وبعض األخبار املتعلقة بالربنامج كمـا  
حيتوى على حالة الطقس ومواقيت الصـالة ىف  
عدد من الدول وعرض لبعض األذكار وموسوعة 

ىف املواقـع   التاريخ االسالمي وأيقونة للبحـث 
االسالمية وألبوم لصور متنوعـة وعـدد مـن    

 .الفالشيات املتنوعة



 ٢٩ 

 

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.al-

rayaheen.com/index
1.php 

o ١٢٠٠٩٤/  . ب.ص  - 

 ١١٦٧٩الرمز البريدي 
المملكة العربية  –الرياض 
 السعودية

o الربيد اإللكتروين: 
�  al-rayaheen@al-

rayaheen.com       
�         info@al-

rayaheen.com  
  

 حلقات جامع األمرية سارة:اسم املوقع  .٧٣

 العربية:لغة املوقع

حيتوى على تعريف باحللقـات  :حمتويات املوقع
ـ   وث وأخبارها وعلى عدد من املقـاالت والبح

واألفكار اجلديدة  كما حيتـوى علـى نتـائج    
 .الطالب

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ

http://www.jamesar
ah.com/Gn/ 

مدرسة جامع الشيخ صاحل آل :اسم املوقع  .٧٤
 عبد القادر لتحفيظ القرآن الكرمي بسلطانة

 العربية :لغة املوقع

يهتم املوقع بالتعريف باملدرسة   :ملوقعحمتويات ا
وأنشطتها والتزكيات الىت قيلت فيهـا وحيتـوى   
على عدد من التالوات  ومناذج مـن تـالوات   
الطالب وبعض إبداعام وعلى قائمـة بالطلبـة   
املتميزين واملثاليني وعلى عرض بالدورات املقامة 
باملدرسة كما حيتوى على مكتبة متنوعة وصفحة 

رؤى ومنوعات ثقافية واستفتاءات خاصة لتعبري ال
  .باملدرسة واملوقع ، وعدد من املنتديات 

 :عنوان املوقع 

o ــت ــى اإلنترنــ  :علــ
http://www.quranso

ltana.com/ 

o ٤٥٨٥٨٢٧ :فاكس 

o ٤٥٨٥٨٢٧ :تلفون 

o الرمزي  - ١٥٢٥٢٩: ب.ص
  ١١٧١٨الربيدي 



 ٣٠ 

 

 

  

معهد اإلمام عاصم إلعداد :اسم املوقع  .٧٥

 معلمي القرآن الكرمي

 العربية:ة املوقعلغ

يهدف املوقع علـى التعريـف    :حمتويات املوقع
باملعهد ونشاطاته وبراجمه وخططـه الدراسـية   
وحيتوى على بعض املقاالت وروابـط ملواقـع   

 .اخرى 

 :عنوان املوقع 

o  علـــى اإلنترنـــت: 

http://www.imamas
im.com/ 

o ٠٦٣٨٣٤٦٠٦ :فاكس 

o ٠٦٣٨٣٤٦٠٦ :تلفون 

o الربيد اإللكتروين:  

�   
info@imamasim.

com 
� imamasim@gawa

b.com  

� imamasim28@hot
mail.com  

  القنوات واإلذاعات
 اد للقرآن الكرميقناة :اسم املوقع  .٧٦

 العربية:لغة املوقع

حيتوى على أهداف ومنهج القناة :حمتويات املوقع
ا وحيتوى أيضاحلالية وبراجمها وعلى قراء الدورة 

لمتخصصـني  على أحكام التجويد للمبتدئني ول
 .وعلى استبيانات ملشاهدي القناة

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.quran.t

v/ 

o 20237608966 :فاكس 

o 20237607083 :تلفون 

  

 إذاعة القرآن الكرمي:اسم املوقع  .٧٧

 العربية:لغة املوقع

حيتوى علـى عـرض للـربامج    :حمتويات املوقع
املباشرة واملسجلة مـع بـث إذاعـي    اإلذاعية 

كما حيتوى على التفسري وعدد من املقاالت مباشر



 ٣١ 

 

املتنوعة  ىف علوم القرآن والثقافـة اإلسـالمية   
ى مكتبة صوتية حتوى عـددا مـن   وغريها وعل

األناشيد واألدعية املختارة وأرشـيف للـربامج   
وحيتوى املوقع أيضا على فالشيات وعلى منتدى 

 .وعرض ألوقات الصالة ىف مكة املكرمة 

 :عنوان املوقع 

o  علـــى اإلنترنـــت: 

http://www.quran-
radio.com/ 

o 9 970+ :فاكس 
2335822 

o تلفون: 
� +970 9 

2331010 
� +970 9 

2331011  
� +970 9 

2392658 

o  ــروين ــد اإللكتـ   :الربيـ

info@quran-
radio.com 

شارع  -نابلس  -   فلسطني
  ط -عمارة كرسوع  -العدل 

  

إذاعة طريق السماء لتحفيظ :اسم املوقع  .٧٨

 القرآن الكرمي

  العربية:لغة املوقع

ـ  إىل هدف ي :حمتويات املوقع ات إىل إرسـال آي
بريدك اإللكتروين ملساعدتك على حفظ كتـاب  

حيتوى على املصحف مع ربط تفسريه واهللا تعاىل 
مبجمع امللك فهد وإمكانيـة  بالتفاسري املوجودة 

إضافة أيقونات حبث ىف القرآن الكرمي إىل شريط 
 ومتصفح الفايرفوكس، األدوات اخلاص جبوجل

كما حيتوى على بعـض األناشـيد واألذكـار    
 .بط ملواقع أخرى وروا

 :عنوان املوقع 

o ــت ــى اإلنترنــ  :علــ

http://www.samawa
y.com/ 

  

للقرآن  اإلسالميالتراث  :اسم املوقع  .٧٩

  الكرمي 

 العربية  :لغة املوقع

حيتوى على روابط إلذاعـات    :حمتويات املوقع
القرآن الكرمي ىف السعودية ومصـر وفلسـطني   

اإلمارات كما حيتوى على عدد من املصـاحف  و



 ٣٢ 

 

املرتلة لبعض املشاهري من القرآء وروابط ملواقـع  
 .أخري

  :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://turathy.5u.co

m/ 

  

  صوت القرآن من الشارقة  :اسم املوقع  .٨٠

 العربية واالجنليزية:لغة املوقع

حيتوى على تالوة صوتية للقرآن :ملوقعحمتويات ا
ومواقيت الصالة والقراءة بالترمجة األجنبية الكرمي 

وبعض الفتاوى الفقهيـة وبعـض األحاديـث    
واألدعية واألذكار واألناشيد كما حيتوى علـى  
خطبة وصالة اجلمعة باإلضافة إىل بـث مباشـر   

 .لإلذاعة وروابط لبعض املواقع املختارة 

 :عنوان املوقع 

o ــت ع ــى اإلنترنـ  :لـ

http://www.sharjahf
m.com  

  

  ملسابقات الدوليةا
مسابقة امللك عبد العزيز  :اسم املوقع  .٨١

 الدولية حلفظ القرآن الكرمي وتالوته وتفسريه

 العربية :لغة املوقع

حيتوى على تعريف باملسـابقة   :حمتويات املوقع
على  وغري ذلك وفيها وشروطها ونظام التحكيم 

كما حيتـوى  فائزين ىف املسابقة السجل الذهيب لل
عرض للكلمات السامية للملوك واألمـراء  على 

والوزراء وعلى تعريف باملسابقة احملليـة علـى   
جائزة األمري سلمان حلفظ القرآن الكرمي وعلـى  

 .روابط ملواقع أخرى

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.mosaba

qatul-quran.org.sa/ 

  

جائزة ديب الدولية للقرآن :اسم املوقع  .٨٢

 الكرمي

 العربية:لغة املوقع

التعريف باجلـائزة   حيتوى على :حمتويات املوقع
الدولية واحملليـة ومسـابقة    ونبذ عن املسابقات

احلافظ املواطن وأمجل ترتيل ونبذة عـن تكـرمي   



 ٣٣ 

 

شخصية العام اإلسالمية وعرض لربامج حتفـيظ  
م القرآن الكـرمي  القرآن ىف السجون وخدمة علو

مقـاالت  وعرض للمحاضرات كما حيتوى على 
الكرمي وعلومه ومكتبة صوتيات حتوى  عن القرآن

اريخ ديب وروابط من التالوات ونبذة عن ت اعدد
 .ملواقع أخرى 

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.quran.g

ov.ae/ 

o ٠٠٩٧١٤٢٦١٠٠٨٨ :فاكس 

o ٠٠٩٧١٤٢٦١٠٦٦٦ :تلفون 

o  ــروين ــد اإللكتـ  :الربيـ

quran@emirates.net
.ae 

  

مسابقة اخلرايف السنوية حلفظ  :اسم املوقع  .٨٣
 ن الكرميالقرآ

  العربية:لغة املوقع

تعريف باملسـابقة  الحيتوى على :حمتويات املوقع
وكيفية اإلشتراك فيهـا  هلا  واللجنة املنظمة العليا

 .وجنوم احلفظة 

 :عنوان املوقع 

o على اإلنترنت: http://q-
kharafi.com/ 

o الربيد اإللكتروين: 

info@q-
kharafi.com 

  

 مسابقة القرآن الكرمي:اسم املوقع  .٨٤

 العربية واالجنليزية:لغة املوقع

يهدف املوقع إىل حث النـاس   :حمتويات املوقع
على قراءة القرآن الكرمي وفهمـه مـن خـالل    
االشتراك ىف املسابقة عن طريق املوقع والىت هـي  
عبارة عن قراءة القرآن الكرمي واالستماع إليـه  

 د من اجلوائز العينيـة والنقديـة  ويقدم للفائز عد

وحيتوى على مصاحف صوتية لعدد من القـراء  
وعلى إمكانية قراءة املصحف بـاخلط العـريب   
واخلط الالتيين بعض التفاسري وروابـط ملواقـع   

 .أخرى 

 :عنوان املوقع 

o  علـــى اإلنترنـــت: 

http://www.quranc
ontest.com/  



 ٣٤ 

 

  املواقع الشخصية للقراء
  

 لعفاسيموقع ا:اسم املوقع  .٨٥

  العربية:لغة املوقع

حيتوى على املصـحف املرتـل   :حمتويات املوقع
واألدعية واألذكار واملتون العلميـة واألناشـيد   

مشـاري  القـارئ  بصـوت  املرئية واملسموعة 
العفاسي كما حيتوى علـى خدمـة العفاسـي    

منتدى وألبـوم صـور   للموبايل والتسوق وعلى 

 .للقارئ

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.alafasy.c

om/  
  

موقع الشيخ عبد الباسط عبد :اسم املوقع  .٨٦

 الصمد

 العربية:لغة املوقع

حيتوى على سرية الشيخ وعلى  :حمتويات املوقع
التالوات واألدعية واإلبتهاالت الصوتية واملرئيـة  
الىت وجدت بصوت الشيخ  كما حيتوى املوقـع  

لى أسئلة وأجوبتها وعلى املنتدى كما حيتـوى  ع

 .على ألبوم صور للشيخ رمحه اهللا

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.abdalba

sit.com/ 

  

 موقع القارئ حممد جربيل:اسم املوقع  .٨٧

 العربية واإلجنليزية:لغة املوقع

ى على نبذة مـن سـرية   حيتو :حمتويات املوقع
وعلى تالواته الصوتية و املرئية وعدد من  القارئ

املقاالت  واألدعية واألذكار وعلى عـدد مـن   
الصوتيات  واملرئيات من احملاضرات واملقـابالت  
كما حيتوى على املصحف املعلم لألطفال وعلى 

 .تأريخ جلامع عمرو ووصف لدار أيب بن كعب 

  :عنوان املوقع 

o تعلى اإلنترن: 

http://www.jebril.c
om/ar/index.htm 

  

 موقع القارئ أمحد العجمي:اسم املوقع  .٨٨

 العربية:لغة املوقع

وعلى  القارئحيتوى على سرية  :حمتويات املوقع
كما حيتوى على عـدد مـن   له صحف املرتل امل



 ٣٥ 

 

دعيـة  التالوات لبعض القراء وعلـى بعـض األ  
واحملاضرات واخلطـب والـدروس واألناشـيد    

 .وحيتوى على روابط ملواقع أخرى 

 :عنوان املوقع 

o على اإلنترنت: 

http://www.alajmy.
com 

  

موقع القارئ فهد بن سامل :اسم املوقع  .٨٩

 الكندري

 العربية:لغة املوقع

تية للقـارئ  على سرية ذا حيتوى:حمتويات املوقع
وعدد من املقابالت مع القارئ وعلى عدد مـن  
التالوات الصوتية واملرئية لبعض السور وبعـض  
األدعية وبعض الفتاوى عن الصـالة وأحكـام   
النساء كما حيتوى على مواقيت الصالة حسـب  

 .التوقيت احمللي ملدينة الكويت وضواحيها 

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ

http://www.alkande
ri.com/ 

o الربيد اإللكتروين: 

info@alkanderi.com 

  

موقع القارئ عبد الرشيد بن :اسم املوقع  .٩٠

 الشيخ علي صويف

  العربية :لغة املوقع

حيتوى على عرض للقرآن الكرمي  :حمتويات املوقع
مع إمكانية البحث فيه وعلى املصـحف املرتـل   

بعض الـتالوات  و وسي عن أىب عمروبرواية الس
وبعض الصوتيات ىف علم التجويـد والقـراءات   
للقارئ كما حيتوى املوقع على تـراجم لـبعض   
كتبة الوحي واحلفظة والقراء وبعـض مشـاهري   
املعاصرين كما حيتوى على خطب وحماضـرات  

 .متنوعة وروابط ملواقع أخرى

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.abdulra

shid.net/ 

o  ــروين ــد اإللكتـ  :الربيـ

webmaster@abdulra
shid.net 

  



 ٣٦ 

 

موقع القارئ حممد بن إبراهيم :اسم املوقع  .٩١

 اللحيدان

 العربية:لغة املوقع

حيتوى على املصـحف املرتـل   :حمتويات املوقع
وعلى تالوات متنوعة صوتية للقارئ كما حيتوى 

ى عبارات للقارئ وغريه من املشايخ وسوف عل

 . حيتوى على روابط ملواقع أخرى

 :عنوان املوقع 

o على اإلنترنت: 

http://www.al7aida
n.com/apt/index.ph

p 

  

موقع الشيخ الدكتور نعمة  :اسم املوقع  .٩٢

 بن يعقوب احلسان 

  ربيةالع:لغة املوقع

حيتوى على سـرية الـدكتور    :حمتويات املوقع
  صوتية وبعض األدعية ال هوتالوات

واألذان بصوت الدكتور وسيعرض بعض 
املرئيات مستقبال كما حيتوى على تراجم لبعض 
القراء وحيتوى أيضا على مواقيت الصالة حسب 

 .التوقيت احمللي لدولة الكويت وضواحيها 

 :عنوان املوقع 

o  ـ  :تعلـــى اإلنترنــ

http://www.ne3ma.
com/main.php 

o الربيد اإللكتروين: 

webmaster@ne3ma.
com  

  

 موقع القارئ أمحد صابر:اسم املوقع  .٩٣

 العربية واإلجنليزية والفرنسية:لغة املوقع

كامل بصوت  حيتوى على اصدار:حمتويات املوقع
ة واألذكـار كمـا   دعيالقارئ وخمتارات من األ

حيتوى على تفسري لبعض اآليات وروابط ملواقـع  
 .أخرى

 :عنوان املوقع 

o  علـــى اإلنترنـــت: 

http://www.saberqu
ran.com/ 

o الربيد اإللكتروين: 

recite@saberquran.c
om 

  



 ٣٧ 

 

 موقع الشيخ علي جابر:اسم املوقع  .٩٤

 العربية:لغة املوقع

حيتوى على سرية الشيخ وعلى  :تويات املوقعحم
التسجيالت الصوتية لتالوة الشيخ اودة واملرتلة 
وحلقات مرئية من االستوديو ومن املسجد احلرام 
ودليل إصدارات الكاسيت كما حيتـوى علـى   
مقاالت ىف نعي الشيخ وبعض من أخباره وعلى 
صورللشيخ ىف عدة مواقف وصورجنازة الشـيخ  

ر وتقدير لبعض املسامهني وروابـط  وقربه وشك
 ملواقع أخرى 

 :عنوان املوقع 

o ــت ــى اإلنترنــ  :علــ

http://www.alijaber.
net/ 

o  ــد الربيـــــــــ

:اإللكتـــــــــروين

infol@alijaber.net 

   

موقع القارئ توفيق بن سعيد :اسم املوقع  .٩٥

 الصائغ

 العربية:لغة املوقع

حيتوى على سرية القارئ وعلـى  :حمتويات املوقع
بعض الصوتيات واخلطب للقارئ بعض تالواته و

 .ونشاطات ثقافية واجتماعية ومنتدي 

 :عنوان املوقع 

o على اإلنترنت: 

http://www.alsayeg.
com/ 

  

موقع القارئ سامي عبد :اسم املوقع  .٩٦

    احلميد احلسن

 العربية :لغة املوقع

عـض  حيتوى املوقـع علـى ب   :حمتويات املوقع
  التالوات الصوتية واملرئية واخلطب للقارئ 

 :عنوان املوقع 

o على اإلنترنت:  

http://www.shasan.c
om 

  

 موقع الشيخ إمساعيل الشيخ :اسم املوقع  .٩٧

 العربية واإلجنليزية :لغة املوقع

حيتوى على سرية الشيخ وعلى   :حمتويات املوقع
شيخ املرتلة واودة بعـدة روايـات   تالوات ال



 ٣٨ 

 

صوتيا وعلى بعض األدعية واألذكار كما حيتوى 
على قراءات نادرة لبعض القراء وعلى مواقيـت  
الصالة ألكثر من مخس ماليني مدينة ىف العامل من 
خالل رابط ملوقع الباحث اإلسالمي وصـفحة  

 .لإلعالنات

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.shikh.c

om/ 

 

موقع القارئ عبد العزيز بن  :اسم املوقع  .٩٨

 صاحل الزهراين

  العربية:لغة املوقع

 حتت اإلنشاء  :حمتويات املوقع

 :عنوان املوقع 

o على اإلنترنت: 

http://www.alzhrani
.com/ 

  لشيخ سعد الغامدي موقع ا :اسم املوقع  .٩٩

 العربية :لغة املوقع

حيتوى على سرية الشيخ وعلى  :حمتويات املوقع
كامال بصوت الشيخ وعلـى بعـض    املصحف

التالوات املميزة  كما حيتـوي علـى خطـب    
وحماضرات وأناشيد كلها بصوت الشيخ وألبـوم  

   صور له وصفحة للمواقع اإلسالمية

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.khayma

.com/saadgamedy/ 

  

املوقع الرمسي للقارئ  :اسم املوقع  .١٠٠

  صالح اهلاشم 

 العربية   :لغة املوقع

حيتوى على تالوات صـوتية    :حمتويات املوقع
ومرئية وأدعية وأذكار وأناشيد صوتية ومرئيـة  

ارئ وألبوم صـور  ومتون علمية كلها بصوت الق
له كما حيتوى على عرض حملتويـات موبايـل   
اهلاشم وإجازات للقارئ وعلى لقاءات صـحفية  

 .به

 ::عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.alhashe

m.net:80/ 
 



 ٣٩ 

 

املوقع الرمسي للقارئ  :اسم املوقع  .١٠١

  عامر املهلهل  

 العربية   :علغة املوق

حيتوى على سرية القـارئ    :حمتويات املوقع
وعلى مقاطع من التالوات واخلطب واألدعية 
الصوتية واملرئية للقارئ ومقاالت متنوعة له 
كما حيتوى املوقع على حمتويـات جـوال   
املهلهل وعلى إحصائيات خاصـة بـاملوقع   

 . وروابط ملواقع أخرى

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.almohal

hal.com:80/ 

  

    تراتيل:اسم املوقع  .١٠٢

 العربية :لغة املوقع

املوقع خمتص مبتابعـة وحفـظ     :حمتويات املوقع
عبد العزيز بن عبد اهللا األمحد وحيتوى .قراءات د 

على نبذة من سريته وبعض قراءاته وأدعيته كما 
قاالت القارئ وقصص املتـأثرين  حيتوى على م

 .بالقرآن

 :عنوان املوقع 

o على اإلنترنت: 

http://www.taratil.c
om 

  

موقع الشيخ شعبان عبد   :اسم املوقع  .١٠٣

 العزيز الصياد

 العربية :لغة املوقع

حيتوى على سـرية القـارئ     :حمتويات املوقع
ئ املرتلة يف احلفـالت  وبعضا من تالوات القار

واالستديو وحنوها باإلضافة إىل أذان القارئ كما 
حيتوى املوقع على عدد املنتديات وروابط ملواقع 

 .أخرى

  :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.alsiyad.

com/ 

  

موقع القارئ ياسر عبد :اسم املوقع  .١٠٤

  اهللا

 العربية  :وقعلغة امل



 ٤٠ 

 

حيتوى على سـرية القـارئ     :حمتويات املوقع
وبعضا من التالوات واألدعية واملتـون العلميـة   

 .بصوت القارئ وعلى روابط ملواقع أخرى

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.yabdalla

h.com/ 
  

 زاد موقع القارئ شري  :اسم املوقع  .١٠٥

 عبد الر محن طاهر

 العربية :لغة املوقع

من حيتوى على تعريف بالقارئ  :حمتويات املوقع
 وكتاب تراجم قراء القراءات القرآنية ىف املوصل 

على املصحف املرتل وبعض التالوات اخلاصـة  
للقارئ كما حيتوى على أسانيده وأمساء الطلبـة  
الذين أجازهم القارئ وحيتوى أيضا على مكتبـة  
ىف علم القراءات وعدد من البحوث واملقـاالت  

 .وروابط ملواقع أخرى 

 :عنوان املوقع 

o على اإلنترنت:  

http://sherzaad.net/ 

  

موقع حممد طه اجلنيد  :اسم املوقع  .١٠٦

  القارئ الصغري

 العربية  :لغة املوقع

ئ حيتوى على تعريـف بالقـار   :حمتويات املوقع
وبعضا من التالوات واألناشيد له كما حيتـوى  

 .على ألبوم صور له وروابط ملواقع أخرى 

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.moham

med-taha.com/ 

موقع شيخ بن أىب بكر  :اسم املوقع  .١٠٧

  الشاطري 

 العربية   :لغة املوقع

هذا هو املوقـع الرمسـي    :حمتويات املوقع

على تعريـف بـه وعلـى    حيتوى وللقارئ 
املصحف املرتل له وعـدد مـن الـتالوات    
واإلصدارت املسموعة واملرئية وألبوم صـور  
له كما حيتوى على أدعية وعلى بث مباشـر  
للصلوات اجلهرية وعـدد مـن اللقـاءات    

  املسموعة والنصية وإحصائيات متعلقة باملوقع

 :عنوان املوقع 



 ٤١ 

 

o على اإلنترنت: 

http://www.alshatri.
net/ 

  

موقع املقرئ حممد حسني :اسم املوقع  .١٠٨

  عامر

 العربية:لغة املوقع

حيتوى على تعريـف بـاملقرئ   :حمتويات املوقع
وعدد من التالوات واألدعية واألناشيد والتواشيح 
واخلطب بصوت املقرئ واملوقع مـازال حتـت   

 .التطوير

 :عنوان املوقع 

o ــى اإلنتر ــتعلـ  :نـ
http://www.quran-

ye.com/ 

  

موقع فضيلة الشيخ :اسم املوقع  .١٠٩

 الدكتور سعود إبراهيم الشرمي

  العربية:لغة املوقع

حيتوي هـذا املوقـع علـى      :حمتويات املوقع
املصحف الكامل للشيخ باالضافة اىل قـراءات  

مقاطع مرئية  وأيضا،   متفرقة من صالة التراويح

كما حيتوى أيضا علـى خطـب   ،نادرة للشيخ 
الشيخ وحماضراته ونبذة من سريته ، وحيتوى أيضا 
على أحديث تتعلق بالقرآن الكرمي وروابط ملواقع 
أخرى ، وهذا املوقع ليس هو املوقـع الرمسـي   

 .للشيخ

 :عنوان املوقع 

o ــت ــى اإلنترنــ  :علــ

http://www.shuraim
.net/ 

o  ــروين ــد اإللكتـ   :الربيـ

webmaster@shurai
m.net    

  

  

موقع الدكتور اجليوسي : اسم املوقع .١١٠

 للدراسات القرآنية

 العربية واالجنليزية:لغة املوقع

 املوقع حتت التأسيس  :حمتويات املوقع

  :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ

http://faculty.yu.edu
.jo/jayousi/  



 ٤٢ 

 

  مواقع قرآنية بلغات خمتلفة
 ل القرآنملتقى أه:اسم املوقع  .١١١

 إجنليزي:لغة املوقع

 :حمتويات املوقع

 :عنوان املوقع

o ــت ــى اإلنترنـ    :علـ
http://www.4quran.

net:80/ 

  

 الشبكة القرآنية :اسم املوقع  .١١٢

 اإلجنليزية:لغة املوقع

 :حمتويات املوقع

 :عنوان املوقع

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.quran.n

et:80/  

ترمجة معاين القرآن الكرمي :اسم املوقع  .١١٣

 بلغات عدة

 اإلجنليزية:لغة املوقع

حيتوى على ترمجة صوتية ملعاىن  :حمتويات املوقع
 القرآن الكرمي بعدة لغات 

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.theholy

quran.org/ 

  

 قرآن إكسبلورر:اسم املوقع  .١١٤

 اإلجنليزية:لغة املوقع

حيتوى على عدد من الـتالوات  :حمتويات املوقع
وأثناء التالوة تظهر اللغة االصلية لعدد من القراء 

تركي  -اندونيسي  -اردو  -اجنليزي (للمستمع 
                             )اخل...أملـــــــــــــــاين  -

 .منقول من موقع عامل القرآن الكرميوالتعريف 

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.qurane

xplorer.com/ 

  

  بيت القرآن   :اسم املوقع  .١١٥

 اإلجنليزية :لغة املوقع

 مركز اسـالمي يف البحـرين    :حمتويات املوقع
، التعريف من موقع عربية  لتعليم القران و علومه

 نت

 :عنوان املوقع 
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o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ

http://www.beitalqu
ran.com 

  

  الصوت اإلسالمي  :اسم املوقع  .١١٦

    اإلجنليزية:لغة املوقع

حيتوى املوقع على مصـاحف    :حمتويات املوقع
 ري من القراء كاملة لعدد كب

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://quranicaudio.

com/ 

 

    دليل القرآن الكرمي:اسم املوقع   .١١٧

اإلجنليزيـة واألسـبانية واإليطاليـة     :لغة املوقع
 والفرنسية وغريها 

   :حمتويات املوقع

 :عنوان املوقع 

o  على اإلنترنـت:    Dleel-
alquran.com 

  

 دار احلصري خلدمة :اسم املوقع  .١١٨

    الكرمي القرآن

 اإلجنليزية :لغة املوقع

 موقع احلصري مـن املواقـع    :حمتويات املوقع
مايقدمه املوقع مـن   االسالمية املتميزة من خالل

صحف املرتل معلومات اسالمية واحتوائه على امل
ونبذة عن الشـيخ احلصـري    واملصحف املعلم

ومعلومات اسالمية عن العقيده والفقه واالخالق 
والرقائق وبعض مـن التـذكرة    وبعض االدعيه

التعريف مـن  ،   السمعية من دروس وتطبيق عم
 . موقع مصر

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.hosary.

com/ 

  

 موقع آمل  :اسم املوقع  .١١٩

  اإلجنليزية:لغة املوقع

 :حمتويات املوقع

  :عنوان املوقع



 ٤٤ 

 

o على اإلنترنت: 

http://www.aliflam
mim.net/ 

  

 القرآن الكرمي  :اسم املوقع  .١٢٠

  االجنليزية والفرنسية ولغات أخرى :لغة املوقع

حيتوى على عدد من املقـاالت   :املوقعحمتويات 
 .املتنوعة 

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.quraan.

com/ 

 

 القرآن الكرمي :اسم املوقع   .١٢١

 االجنليزية والفرنسية ولغات أخرى :لغة املوقع

حيتوى على عدد من املقـاالت  :حمتويات املوقع
 . املتنوعة

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.quraan.

com/ 

 

 توصيل القرآن :اسم املوقع  .١٢٢

 االجنليزية:لغة املوقع

 :حمتويات املوقع

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.qurand
elivery.com/Quran/ 

  

 القرآن:اسم املوقع  .١٢٣

 اإلجنليزية:لغة املوقع

موقع خمتص باإلعجاز العلمـي   :حمتويات املوقع
  للقرآن الكرمي 

التعريف من دليل املواقع ملوقع             
 مكتوب

 :عنوان املوقع 

o  علـــى اإلنترنـــت: 

http://www.quran.c
om/ 

  مواقع عامة
 طريق القرآن :اسم املوقع  .١٢٤

 عريب:وقعلغة امل



 ٤٥ 

 

يهدف إىل نشر الدعوة والتعليم  :حمتويات املوقع
والتربية بني مجيع الناس ىف خمتلف األقطار سـعيا  

توى لعاملية الدين وابتغاء مرضاة رب العاملني وحي
املوقع على املكتبات املرئية واملقروءة واملسموعة 
واملصورة كما حيتوى على عدد مـن املقـاالت   

وعلى عدد مـن   مي وعلومهاملتعلقة بالقرآن الكر
املنتديات كما حيتوى على األذكـار واملـواعظ   

 .واألدعية املأثورة وعلى صفحة للتسوق 

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.quranw

ay.net/ 

  

 علوم القرآن:اسم املوقع  .١٢٥

  عريب:  لغة املوقع
ى املوقع على اخلطوط حيتو: حمتويات املوقع

العادية والعثمانية وعلى املصحف بالرسم العثماين 
اإلمالئي كما حيتوى على عدد من الرسم و

الكتب ىف القراءات وعلوم القرآن وعلى روابط 
 .ملواقع أخرى

 ::عنوان املوقع 

o على اإلنترنت: 
http://qurankareem.

info/ 

o الربيد اإللكتروين: 

hs5@gawab.com 

  

  األوىف  :اسم املوقع .١٢٦

  العربية :لغة املوقع

حمرك حبث خمتص بالقرآن الكرمي :حمتويات املوقع
والسنة املشرفة وعلوم الدين اإلسـالمي يعتـرب   
األول من حمركات البحث ىف هذا اال وفيـه  

  . إمكانية البحث باللغة اإلجنليزية 

�:عنوان املوقع �

o على اإلنترنت:  

http://www.alawfa.c
om/    

  

شبكة التفسري والدراسات :اسم املوقع .١٢٧

  القرآنية

  العربية:لغة املوقع

حيتوى املوقـع علـى مكتبـة     :حمتويات املوقع
 القرآن وعلومه ومكتبة صوتية حتوى إلكترونية ىف



 ٤٦ 

 

من التالوات وعلى دروس علمية وغريهـا   اعدد
قاعدة للبحوث واملقاالت وعلـى دليـل    وعلى

علـى  املوقع أيضـا   للمواقع القرآنية كما حيتوى
  .ملتقى ألهل التفسري 

�:عنوان املوقع �

o على اإلنترنت:  

http://tafsir.org/vb/ 

  

  دار التجويد:اسم املوقع .١٢٨

  العربية:لغة املوقع

الت حـول  حيتوى علـى مقـا  :حمتويات املوقع
التجويد وأمهيته كما حيتوى على تالوات صوتية 
ومرئية مع تعريف بالشيخ عبد الباسـط هاشـم   
ويعتزم املوقع نشر القـراءات العشـر املتـواترة    

على إحصائيات خاصـة بـاملوقع   وحيتوى أيضا 

  .روابط ملواقع أخرىو

�:عنوان املوقع �

o على اإلنترنت:  

http://www.tajweed
home.com 

  

  

  قرآين:اسم املوقع .١٢٩

  العربية:لغة املوقع

ى على نبذة عن دورة مكثفة حيتو:حمتويات املوقع
حلفظ القرآن الكرمي تقام سنويا خـالل الفتـرة   

وكيفية التسجيل فيهـا  الصيفية ىف املسجد احلرام 
والطلبة املقبولني كما حيتوى على أخبار تتعلـق  

رفها الشـيخ عبـد اهللا سـليمان    بالدورة ومش
املنتديات وروابط ملواقع عدد من وعلى القفاري 

  .أخرى 

  :عنوان املوقع

o على اإلنترنت:  

http://www.qurani.
com/ 

  

  عامل القرآن الكرمي:اسم املوقع .١٣٠

   العربية:لغة املوقع

حيتوى علـى جمموعـة مـن     :حمتويات املوقع
دراسات املتعلقة بالقرآن الكرمي وعلومه كمـا  ال

حيتوى على مكتبة إلكترونية تشتمل على كتـب  
ـ وصوتيات  وى علـى الـتالوات   ومرئيات حت

ملصحف املعلم وعلى األناشيد بالقراءات العشر وا
طب كمـا تشـتمل   اخلاضرات واحملدروس ووال



 ٤٧ 

 

الشيات وعلى جوال قرآين الذى املكتبة على الف
صوتيات ورسـائل وصـور   وى على برامج وحي

متحـف   اجلوال ، وتشتمل املكتبة كذلك على
يعرض خمطوطات القرآن الكرمي وعلوم القـرآن  

برامج ومعروضات وآثار ولوحات قرآنية وعلى 
دليل للمواقع القرآنية وخلفيات شاشة  وخدمية 

وتواقيع قرآنية وحيتـوى املوقـع أيضـا علـى     
تاوى فاملسابقات وعلى التحفيظ والتجويد وعلى 

قرآنية من خالل إرسال السؤال للموقع باإلضافة 
ملتقى عامل القـرآن  إىل أرشيف للفتاوى وعلى 

الـذى  عريف مبشروع عامل القرآن الكرمي وعلى ت
يهدف إىل مجع كل ما يتعلق بـالقرآن الكـرمي   

يعد هذا املوقع يعـد  وعلومه حتت سقف واحد و
  .جزءا منه

�:عنوان املوقع �

o على اإلنترنت:  

http://www.hqw7.c
om/ 

  

خواطر الشيخ حممد متوىل  :اسم املوقع .١٣١

  الشعراوي

  العربية:لغة املوقع

يهدف إىل عرض تراث الشـيخ   :حمتويات املوقع

حيتوى على تفسري الشـيخ الشـعراوي   و العلمي
وروابط ملواقع  وحماضراته وخطبه وكتبه ومقابالته

  .أخري 

�:وقععنوان امل �

o ــت ــى اإلنترنــ   :علــ
http://www.elshara

wy.com/ 

o الربيد اإللكتروين: 

contactus@elsharaw
y.com 

  

اهليئة العاملية لتحفيظ :اسم املوقع .١٣٢

  القرآن الكرمي

  العربية واإلجنليزية:لغة املوقع

ئة حيتوى على تعريف شامل باهلي :حمتويات املوقع
كما حيتوى علـى التقريـر   وأنشطتها وأعماهلا 

السنوي وعلى املصحف املرتل بصوت الشـيخ  
عبد اهللا بصفر وعلى املنتديات وأرشيف بأخبـار  

  .اهليئة 

  :عنوان املوقع
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o ــت ــى اإلنترنــ   :علــ
http://www.hqmi.o

rg/ 

o 6900040 :فاكس 

o 6900030 :تلفون 

o  ــروين ــد اإللكتـ : الربيـ
info@hqmi.org.sa 

o جدة     118584. ب.ص
 ـ السعودية

  

برنامج القرآن الكرمي :اسم املوقع .١٣٣

  للجيب

  العربية واإلجنليزية:لغة املوقع

حيتوى على برنامج القرآن الكرمي :حمتويات املوقع
لويندوز فيستا كتطبيق مصغر وكتطبيـق يـاهو   

و البامل والبوكت يب سـي  وألجهزة املاكنتوش 
لألجهزة املتوافقة مع مايكروسوفت ولألجهزة و

 uiq2املتوافقة مع نظام نوكيا سـرييز ومـع   

  .  ومتوفر بعدة أنظمةوالبالك بري 

�:عنوان املوقع �

o على اإلنترنت:  

http://www.pocketq
uran.com/ 

  

 حفص:اسم املوقع  .١٣٤

 زية العربية واإلجنلي:لغة املوقع

حيتوى على تعريـف شـامل    :حمتويات املوقع
لربنامج حفص لتعليم  جتويد القرآن الكرمي برواية 
حفص عن عاصم كما حيتـوى علـى عـرض    
للمصحف الشريف مع تـالوة لـبعض القـراء    

الكتب ىف التجويـد  وحيتوى أيضا على عدد من 
مع ترمجة معاىن القرآن إىل اللغـة  وغريها سري التف

 .ة موضوعات القرآن الكرمياإلجنليزية وشجر

 :عنوان املوقع 

o على اإلنترنت: 

�  
http://www.ha

fss.com/ 
� info@Hafss.co

m 

o 20233830416 :فاكس 
+ 
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o تلفون: 

� +20233831097   
20233832079 

+ 
� 20233835285+    

20233830764+ 

  املركز الرئيسي                        

 التفسري:اسم املوقع  .١٣٥

 لعربية واإلجنليزيةا:لغة املوقع

يهدف إىل أن يكـون موقعـا    :حمتويات املوقع
شامال لدراسة علوم القرآن الكرمي حييث ميكـن  
للمستخدم الوصول إىل أضخم جمموعـة مـن   
تفاسري القرآن الكرمي وترمجات معانيه وجتويـده  

علـى   اسية ىف العامل حوله وحيتوىواملراجع األس
عرض لتفاسري متنوعة مـن خمتلـف املـذاهب    
اإلسالمية للقرآن الكرمي وعلى عرض للمصحف 
الشريف مع عرض لكل مايتعلق باالية الواحـدة  

من معاىن وإعراب وسـبب نـزول وحنوذلـك     
وحيتوى أيضا على مكتبة إلكترونيـة ىف علـوم   

لقراء  بعدة القرآن وعلى مكتبة صوتية لعدد من ا
روايات كما حيتوى على عدة ترمجات للقـرآن  

لغة خمتلفة وحيتوى أيضـا   ٢٢الكرمي بأكثر من 

على عرض للقراءات العشر وعرض دراسـات  
الشـافعي، واحلنفـي،   : مقارنة بني املـذاهب 

واملالكي، واحلنبلـي، واجلعفـري، والزيـدي،    
واإلباضي، والظاهري؛ وتعرض الدراسات كاملةً 

حب ذلك مـن عـروض متعـددة    مع ما يصا
وعلى فهارس متنوعة  .الشاشات وبرامج البحث

وإمكانية حبث دقيقة ومتنوعة مع زاوية لإلفتـاء  

واملوقـع حتـت   ،  وزاوية للسؤال عن التفسـري 
إشراف مؤسسـة آل البيـت امللكيـة للفكـر     

 .االسالمي

 :عنوان املوقع 

o على اإلنترنت: 

http://www.altafsir.
com/IndexArabic.as

p 

  

 املرتل :اسم املوقع  .١٣٦

 العربية ، اإلجنليزية ، الفرنسية:لغة املوقع

حيتوى املوقـع علـى برنـامج     :حمتويات املوقع
وى الربنامج ساعد ىف حتفيظ القرآن الكرمي وحيتي

على أصوات لبعض القراء وعلى عدة تفاسري كما 
: ى ترمجة للقرآن الكرمي بستة لغات هيحيتوى عل

ــة  ــة والتركي ــية واألملاني ــة والفرنس اإلجنليزي
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واألندونيسية واملاليزية ، وهذا هو اإلصدار الثاين 
وحيتوى املوقع أيضا على عرض ملميزات  للربنامج

 .اإلصدار الثاىن للربنامج 

 :عنوان املوقع 

o ــت ــى اإلنترنــ  :علــ

http://www.reciter.
org/recitera.php 

o الربيد اإللكتروين: 

reciter@iananet.org 

  

  دار القرآن:اسم املوقع  .١٣٧

 العربية:لغة املوقع

يهدف إىل نشر كالم اهللا تعاىل  :حمتويات املوقع
صفحة من التفسري  ٣٠٠٠٠على حوايل  وحيتوى

لغـة   ٢٨وترمجة معاين كالم اهللا  بـأكثر مـن   
 .توى على روابط ملواقع اخرىوحي

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.quranh

ome.com/  

 ترتيل:اسم املوقع  .١٣٨

  العربية:لغة املوقع

( تص املوقع بعلـوم القـرآن   خي:حمتويات املوقع
توى على نبذة عن علـم  وحي)القراءات والتجويد 

تراجم ألصحاب القـراءات كمـا   القراءات مع 
حيتوى على بعض الكتب ىف التجويد والقراءات 
وتاريخ ملدينة محاة ووصـف لـبعض الـربامج    
اإلسالمية املختصة بالقرآن الكرمي مـع إمكانيـة   
تنزيلها وترمجة للشيخ فايز عبد القادر شيخ الزور 
ومكتبة صوتية من الشبكة االسالمية وروابـط  

 .ملواقع أخرى

 :وقع عنوان امل

o على اإلنترنت: 

http://www.tarteel.c
om 

o الربيد اإللكتروين: 

info@best2host.co
m 

  

 علم القرآن الكرمي:اسم املوقع  .١٣٩

 العربية:لغة املوقع

هدف إىل خدمة القرآن الكـرمي  ي:حمتويات املوقع
توى على عرض للقرآن الكرمي مع إمكانيـة  وحي
ترمجات حث فيه وعلى بعض كتب التفسري والب

للقرآن الكرمي بلغات خمتلفة كما حيتـوى علـى   



 ٥١ 

 

تسجيالت كاملة للمصحف بأصـوات أشـهر   
جمودة ومرتلة بعـدة روايـات وبعـض     القراء 

بعـض   ئية كمـا حيتـوى علـى   التالوات املر
التسجيالت القرآنية النادرة وحيتوى أيضا علـى  
برامج خدمات القرآن الكرمي مثل شريط أدوات 

ا حيتـوى أيضـا   خاص للقرآن الكرمي وحنوه كم
حيتوى علـى  و على بعض احملاضرات والدروس

موسوعة احلديث الشريف الىت تضم أغلب كتب 
وعلى ها احلديث األساسية مع إمكانية البحث في

 .ومنتدى  روابط ملواقع أخرى

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.ketaball

ah.ne 

  

 القرآن الكرمي:اسم املوقع  .١٤٠

  العربية:لغة املوقع

حيتـوى علـى مكتبـة مرئيـة     :حمتويات املوقع
ومسموعة من التالوات واحملاضرات من خـالل  

ملوقع طريق اإلسالم والشبكة االسـالمية  رابط 
وعلى بعض الكتب واملقاالت ىف التفسري وعلـم  
التجويد وعلوم القرآن من خالل رابـط ملواقـع   
أخرى كما حيتوى املوقع على إحصائيات حول 

القرآن ومكتبة للصـور االسـالمية واسـتراحة    
للموقع حتتوى على عدد من املقـاالت حـول   

ابط ملواقـع أخـرى   القرآن بعضها من خالل ر
وعلى قسم اجلافا وكيف تصمم موقعا وأحـوال  
الطقس وحساب الزكاة وحتويل التاريخ وعلـى  
خريطة للعامل  من خالل روابط ملواقع أخـرى ،  
وحيتوى املوقع أيضا على أيقونة للتربع للموقـع  

 .وعدد من املنتديات 

  :عنوان املوقع 

o على اإلنترنت: 

http://www.quransit
e.com/ 

  

هداية املريد إىل علم :اسم املوقع  .١٤١

    القراءات والتجويد

 العربية  :لغة املوقع

حيتوى على كتب وملخصـات   :حمتويات املوقع
ىف علم القراءات والتجويد وعلى مقاالت متنوعة 
ىف القرآن وعلومه ومواضع متنوعة كما حيتـوى  

لقصائد واألدعية ومقاالت على واحة ا بعض ا
 .متنوعة 

 :عنوان املوقع 



 ٥٢ 

 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://elislam.8k.co

m:80/ 

  

كل شيء عن القرآن   :اسم املوقع  .١٤٢

 الكرمي

 العربية  :لغة املوقع

حيتوى على روابـط متعـددة     :حمتويات املوقع
ـ  رآن الكـرمي  ميكنك من خالهلا البحث ىف الق

وتصفح عدد من التفاسري والترمجات واإلستماع 
لعدد من التالوات وحتميل عدد من برامج القرآن 

 الكرمي كما حيتوى على روابط ملواقع أخرى 

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://aaa111.jeeran.
com:80/quran.html 

o الربيد اإللكتروين: 

z11z22z33z44@hot
mail.com 

 

تفسري القرآن بتطابق  :اسم املوقع  .١٤٣

  اآليات  

 العربية  :لغة املوقع

حيتوى املوقع على تلخيص  :حمتويات املوقع
وعرض لكتب الدكتور وجدي حسني سري 
الذى أراد أن يبني جتربته ىف التفسـري مـن   

م ىف تفسـريالقرآن بـالقرآن   خالل اإللتـزا 
واألحاديث النبوية  وكتبه حماولة للتفسـري  

 . ذه الطريقة 

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.islamne

wview.com/ 

  

  شبكة نور القرآن   :اسم املوقع  .١٤٤

 العربية  :لغة املوقع

ى على عرض للقرآن الكرمي حيتو :حمتويات املوقع
مع إمكانية التصفح والبحث باإلضافة إىل مكتبة 
صوتية ألشهر القراء مع عـدد مـن التفاسـري    

من خالل ربطـه  والترمجات باإلجنليزية واألملانية 
كما حيتوى على صفحة فيها كل مـا  مبوقع آخر 

يتعلق بشهر رمضان من األحكـام والفضـائل   
ام مـن أحكـام   ما يتعلق بالصي كوغريها وكذل

األنبيـاء والسـرية    وآداب وحنوه وعلى قصص



 ٥٣ 

 

كتبة للـربامج  على م وحيتوى املوقع أيضاالنبوية 
 . وعدد من املنتديات

 :عنوان املوقع 

o على اإلنترنت: 

http://www.nour-
alquran.net/ 

 

  احملفظ :اسم املوقع  .١٤٥

 ة واإلجنليزيةالعربي :لغة املوقع

يعرض املوقع وصفا ألول جهاز  :حمتويات املوقع
واهلـدف  رقمي ىف العامل لتحفيظ القرآن الكرمي 

 منه ومميزاته ومواصفاته وسعره وأماكن تواجده و
اجلهاز حيتوى على نص القرآن الكرمي بالرسـم  

وأربعـني  العثماين بصوت الشيخ على احلذيفي 
مـات دقيقـة   وعلى إرشادات وتعلي حديثا نبويا

ومفصلة ألداء مناسك احلج والعمـرة وترمجـة   
باإلضافة مليزات أخرى  املعاىن إىل اللغة اإلجنليزية

 .كالتكرار للحفظ وحنوه

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.almuhaf

fiz.net/ 

  

    احلفظة :اسم املوقع  .١٤٦

  عربيةال :لغة املوقع

يهتم املوقع حبفظة كتـاب اهللا    :حمتويات املوقع
تعاىل من الشباب والفتيات ىف مجيع أحناء اململكة 
ويهتم جبمع بيانام ومعلومام من خالل برنامج 
حبث قوي وحيتوى املوقع على أمسـاء مجعيـات   
التحفيظ وأعداد الطلبة فيها وعلى إمكانية تصفح 

ر كما حيتوى املصحف من خالل ربطه مبوقع آخ
على عدد من روابط ملواقـع خمتصـة بـالقرآن    

 .الكرمي

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.alhafaza

h.net/ 

  

  التجويد  :اسم املوقع  .١٤٧

 العربية :لغة املوقع

يهتم املوقع بعلـم التجويـد     :حمتويات املوقع
لى مدخل لعلم القـراءات  والقراءات وحيتوى ع

وعلى مصطلحات التجويد وعلى كتب ومتـون   
ىف علم القراءات وعلوم القـرآن وعـدد مـن    
املقاالت كما حيتوى على كتب إسالمية أخـرى  
من خالل رابط ملوقع آخر كما حيتـوى علـى   



 ٥٤ 

 

تراجم لعلماء القراءات املعاصرين والسادة مشايخ 
عشـرة  عموم املقارئ املصرية وتراجم القـراء ال 

وروام وحيتوى املوقع أيضا على مواد صـوتية  
بالقراءات العشر واستراحة تتضمن مقتطفات من 
علوم اآللة من معلقات وملح ىف النحو والعروض 

 .واألدب وروابط ملواقع متعلقة بالقراءات

 :عنوان املوقع 

o على اإلنترنت: 

http://www.tadjwee
d.com:80/ 

  

 الثقة للقرآن الكرمي:اسم املوقع  .١٤٨

 العربية :لغة املوقع

  حتت التعديل :حمتويات املوقع

 :عنوان املوقع 

o على اإلنترنت: 

http://www.altheqa.
org/  

مشروع كتاب تفسري  :اسم املوقع  .١٤٩

  العشر األخري  

 العربية  :لغة املوقع

يعرض املوقع تفسـري العشـر    :تويات املوقعحم
األخري من القرآن الكرمي مع بعـض األحكـام   
والعقائد واألمور الىت م األسرة املسلمة  ويزمع 

لغـة عامليـة    ٢٠إىل  املوقع ترمجة هذا التفسري 
مشـروع تفسـري    عنوحيتوى املوقع على نبذة 

مـن تزكيـات العلمـاء    وعدد   العشر األخري
حملتويات الكتـاب وشـرح    للمشروع وعرض

 .لكيفية دعم املشروع

  :عنوان املوقع 

o ــت ــى اإلنترنــ  :علــ

http://www.tafseer.i
nfo/  

o الربيـــد اإللكتـــروين: 
info@tafseer.info 

  

 رتل القرآن  :اسم املوقع  .١٥٠

العربيـة واإلجنليزيـة والفرنسـية      :لغة املوقع
 سبانية والسواحيليةواألملانية واأل

يهدف املوقـع إىل مسـاعدة     :حمتويات املوقع
املبتدئني واملتقدمني على تالوة القـرآن الـتالوة   
الصحيحة وذلك بتلوين احلروف على حسـب  
قواعد الترتيل مع تالوة الشيخ احلذيفي وحيتـوى  
املوقع على كتابة اآليات باللغة اإلجنليزية وإمكانية 



 ٥٥ 

 

ض املوقع اآليات ملونة وعند التالوة آية آية ويعر
وضع املؤشر على الكلمة امللونة تظهر القاعـدة  

التجويدية كما حيتوى على إمكانيـة البحـث    
 وعلى ترمجة للقرآن الكرمي

 :عنوان املوقع 

o علـــى اإلنترنـــت:  

transliteration.org/q
uran/homea.htm 

  

  املصحف اجلامع :اسم املوقع  .١٥١

 يزيةالعربية واإلجنل :لغة املوقع

حيتوى على عشـرين تفسـريا     :حمتويات املوقع
للقرآن الكرمي كما حيتوى على عرض للمصحف 
ويعرض امشه حصر وتوجيه لآليات املتشـاة  
وعرض ملفردات ألفاظ القرآن للراغب األصفهاين 
وإعراب القرآن ومعاىن كلمات القرآن وعدد من 
الترمجات بعشرين لغة خمتلفة كما يعرض باهلامش 

قراءات العشر وحيتوى املوقع أيضا على جمموعة ال
ضخمة من الكتب ىف التفسري وعلـوم القـرآن   
وملفات للمصحف الشريف بالقراءات العشـر  
كما حيتوى على إمكانية البحث ىف القرآن وعلى 

. جمموعة متنوعة ملعلومات عن كتاب اهللا تعـاىل  
 .ويبدو أنه موقع ناشئ

 :عنوان املوقع 

o ــت ــى اإلنترنــ : علــ

quran.elshabab.com
/web/index.html 

o الربيد اإللكتروين: 

moshaf@elshabab.c
om 

 

 لقرآن هلموا ياآل ا :اسم املوقع  .١٥٢

 العربية :لغة املوقع

يهدف إىل تيسري الوصـول إىل   :حمتويات املوقع
من خالل قاعـدة   الدول حمفظني للقرآن ىف مجيع

فيها أمساء احملفظني وبيانام سواء كـانوا   بيانات
ويتيح املوقع تسجيل بيانات أفرادا أم مؤسسات 

أي شخص يريد العمل كمحفظ  لكـي ميكـن   
الوصول إليه ملن يرغب ىف حمفظ للقرآن الكـرمي  
وحيتوى املوقع على عدد من التفاسري والترمجات 
وكتب ىف علوم القرآن من خالل استعراض موقع 

امع كما حيتوى على عرض لعـدة  املصحف اجل
عرضـا مقـروءا    طرق لتحفيظ القرآن الكرمي 

ومرئيا كما حيتـوى علـى اإلعجـاز العلمـي     
والتشريعي واللغوي وعلى عدد مـن الـتالوات   

 .لعدد من مشاهري القراء وروابط ملواقع قرآنية



 ٥٦ 

 

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ

http://www.ahlelqu
ran.com/index.asp 

o اإللكتروين الربيد: 

info@ahlelquran.co
m 

  

  ورتل  :اسم املوقع  .١٥٣

 العربية :لغة املوقع

يهدف إىل املساعدة ىف حفـظ   :حمتويات املوقع
كتاب اهللا بطرق إلكترونية واستعراض القـرآن  

على املصحف الشريف  الكرمي كنصوص وحيتوى
لعدد من القراء املشاهري وعلى عدد من التالوات 

ودعاء ختم القرآن للشيخ عبد الرمحن احلـذيفي  
وعرض ألمساء اهللا احلسىن وروابط ملواقع إسالمية 

. 

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.warattil

.com/ 

  

ملتقى البيان لتفسري  :اسم املوقع  .١٥٤

  القرآن  

 العربية :ملوقعلغة ا

حيتوى على عدد من املنتديات   :حمتويات املوقع
املتعلقة بالقرآن الكرمي وعلومه كما حيتوى علـى  
عدد من التالوات لعدد من القراء املشاهري وبعض 
التفاسري والترمجات من خالل روابـط ملواقـع   

 .أخرى

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.bayan-
alquran.net/forums/ 

  

  أهل القرآن:سم املوقع ا .١٥٥

  العربية:لغة املوقع

يهدف املوقع إىل احلـث علـى   :حمتويات املوقع
تعظيم كتاب اهللا تعايل واالشتغال به تالوة وتدبرا 
وترك ماسواه وحيتوى على تعريف باملوقع وعدد 

بالقرآن الكـرمي   من البحوث والدراسات تتعلق
وعدد من املقاالت وبعض الـدروس الصـوتية   

 .واملرئية وروابط ملواقع خمتارة 

 :عنوان املوقع 



 ٥٧ 

 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ

/www.ahlulquran.c
om/new/index.asp 

o 2-00972  :تلفــــون-
فلسطني ـ بيت   6285760

 املقدس

o الربيد اإللكتروين: 

info@ahlulquran.ne
t 

  

 الدين النصيحة  :اسم املوقع  .١٥٦

 العربية  :لغة املوقع

يهدف املوقع إىل خدمة كتاب  :حمتويات املوقع
اهللا تعاىل والتعريف به وتيسري تداوله وتسـهيل  
وصول املعلومة ألكرب شـرحية مـن املسـلمني    
وحيتوى على عدد من التالوات ومقاالت متنوعة 

التفاسـري  وعلـى    ىف القرآن وعلومه وعدد من
رابط حملرك األوىف للبحث ىف القرآن الكرمي كما 
حيتوى على مسابقة ىف القـرآن الكـرمي بعـدة    
مستويات ومكتبة متنوعة ورسائل دعوية ومنتدى 

   وإحصائيات متعلقة باملوقع 

  :عنوان املوقع 

o ــت ــى اإلنترنــ   :علــ
http://www.nasiha.

net/ 

  

الدورة املكثفة حلفظ   :سم املوقع ا .١٥٧

القرآن الكرمي باملنطقة الشرقية واملقامة باحلرم 

 املكي الشريف

 العربية :لغة املوقع

 حتت اإلنشاء  :حمتويات املوقع

 :عنوان املوقع 

o ــت ــى اإلنترنـ   :علـ
http://www.dorah-

quran.org/ 

دار الغوثاين للدراسات  :قع اسم املو .١٥٨

  القرآنية

 العربية :لغة املوقع

   املوقع حتت اإلنشاء :حمتويات املوقع

  :عنوان املوقع

o على اإلنترنت: 

http://dar-
alghawthani.com 

  



 ٥٨ 

 

الكتاب دت كوم ، موقع  :اسم املوقع  .١٥٩

 القرآن الكرمي

 بية واإلجنليزيةالعر :لغة املوقع

حيتوى املوقع على عرض للقرآن  :حمتويات املوقع
الكرمي  برواية حفص وورش والدوري وتـالوة  
صوتية لكامل القرآن بصوت أحد القراء كمـا  

ترمجة للقرآن بلغات خمتلفـة كمـا    ٣٠يعرض 
حيتوى على حبث بالكلمة واملوضوع ىف القـرآن  
الكرمي وعلى إمكانية إعـداد جـدول اآليـات    

 .الصفحات الىت تقرأ فيها القرآن الكرمي و

 :عنوان املوقع 

o  علـــى اإلنترنـــت: 

http://www.alketab.
com/ar/Default.asp 

o الربيد اإللكتروين: 

admin@alketab.co
m  

  

 معجزة القرآن الطبية  :اسم املوقع  .١٦٠

 العربية واالجنليزية:لغة املوقع

حيتوى على عدد من املقـاالت  :املوقعحمتويات 
 باللغة العربية واللغة االجنليزية

 :عنوان املوقع 

o  علـــى اإلنترنـــت: 

http://www.islamic
medicine.org/amazi

ng.htm#top1 

 

 كلمات اهللا :اسم املوقع  .١٦١

 العربية:لغة املوقع

حيتوى على أحاديث قدسـية ،   :تويات املوقعحم
وعرض ملعاىن أمساء اهللا احلسىن مع فالش وبرنامج 
، وأدعية من القـرآن الكـرمي ، ومقـاالت ىف    
اإلعجاز القرآن ، وعرض للقصـص القـرآين ،   
وجمموعة من األذكار ،وخلفيـات إسـالمية ،   
وعرض ألخبار العامل االسالمي من خالل رابط 

مكانية حتميل برنامج الشـريط  ملواقع أخرى ،وإ
 .االسالمي

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.khayma

.com/kalymatallah/ 

 تفسري العدل واإلعتدال:اسم املوقع  .١٦٢

 العربية :لغة املوقع



 ٥٩ 

 

يعرض املوقع تعريـف بتفسـري   :حمتويات املوقع
عتدال ومبؤلفه األديب حممد بن عاشور العدل واال

عاما ليخرج هذا التفسري الذي  ٢٠الذى مكث 
جملدات وآالف الصـفحات وحيتـوى   ٥يقع ىف 

املوقع على مقدمة التفسري وعلى تقريظات متنوعة 
لعدد من الكتاب على التفسري ومؤلفه وحيتـوى  
املوقع أيضا على إمكانية حتميل التفسـري وقـد   

 .قوق تأليفه كافة تنازل املؤلف عن ح

 :عنوان املوقع 

o  علـــى اإلنترنـــت: 

http://www.khayma
.com/tafsir/ 

o 0021672277489 :فاكس 

o 0021621366664 :تلفون 

o الربيـــد اإللكتـــروين: 

benachourmouham
ed@yahoo.fr 

 املاهر حللقات التحفيظ :اسم املوقع  .١٦٣

 العربية:علغة املوق

يعىن املوقع بتطـوير حلقـات    :حمتويات املوقع
التحفيظ وإثراء الساحة بكل ما يهـم حلقـات   
التحفيظ وحيتوى على إمكانية تصـفح للقـرآن   
الكرمي وعلى إمكانية مساع تالوات متنوعة لعدد 

من القراء وحيتوى على مقاالت متعددة ثقافيـة  
 وتربوية كما حيتوى على برامج متنوعة حللقـات 

التحفيظ ، وعدد من الصـوتيات والفالشـات   
وحيتوى أيضا على دليـل لألشـرطة والكتـب    
واملواقع التربوية ولقاءات مع عدد من األسـاتذة  

 .وروابط ملواقع أخرى وعدد من املنتديات 

 :عنوان املوقع 

o  ــت ــى اإلنترنـ  :علـ
http://www.almahr.

net/ 

 

 حلقات:اسم املوقع  .١٦٤

 العربية:لغة املوقع

يعىن خبدمة حلقـات حتفـيظ    :املوقعحمتويات 
القرآن الكرمي من خالل ما يعرضه مـن مـواد   
علمية وخدمات إلكترونية وأفكار واقتراحـات  

،  ومن خالل مشاركة الـزوار ومـا يقدمونـه   
وحيتوى على تعريف باملوقع وعلى أخبار احللقات 
القرآنية كما حيتوى على عـدد مـن املقـاالت    

 عبـارة عـن   هيو مناذج إداريةاملتنوعة وعلى 
مكتبة تضم جمموعة كبرية من األوراق الرمسيـة  

كما حيتوى املوقع على ، اليت حتتاجها إدارة احللقة
مكتبة متنوعة للكتب والصوتيات الىت حيتاجهـا  



 ٦٠ 

 

مشرفو احللقات ، وعدد من املسابقات ، وحتتوى 
أيضا على عدد من الربامج الـىت تضـم بعـض    

بعض املواقـع  الفالشات وبرامج احلاسب ودليل ل
 .القرآنية وروابط ملواقع أخرى 

 :عنوان املوقع 

o ــت ــى اإلنترنــ  :علــ

http://www.halqat.c
om/ 

o الربيد اإللكتروين: 

Webmaster@Halqat
.com  

  

كيف تتأثر بالقرآن وكيف :اسم املوقع  .١٦٥

 حتفظه

 العربية:لغة املوقع

وى على مقاالت متنوعة ىف حيت :حمتويات املوقع
القرآن وعلومه وعلى مقاالت أخرى ىف الفقـه  
وشرح أمساء اهللا احلسىن كمـا حيتـوى علـى    
املصحف األلكتروين من خالل رابـط مبوقـع   
املصحف املرتل وتالوات لبعض مشاهري القـراء  
كما حيتوى على دليل للمواقع القرآنيـة ودليـل   

رآن وعلومه لربامج القرآن وعلى فتاوى تتعلق بالق
 .وعلى منتدى الكلمة الطيبة 

 :عنوان املوقع 

o ــت ــى اإلنترنــ  :علــ

http://gesah.net/qura
n/index.php  

  

موقع إدارة حلقات ودور :اسم املوقع  .١٦٦

 ومراكز حتفيظ القرآن الكرمي

 العربية:لغة املوقع

يهتم  بكل ما خيدم عملية حتفيظ  :حمتويات املوقع
ظـيم اإلداري  القرآن الكرمي ويساعد علـى التن 

والفين يف ذلك، لذا فإنه ال يشمل عملية التحفيظ 
بل يتناول الشؤون اإلدارية والتنظيمات .. نفسها

وحيتوى على عـدد مـن املقـاالت    ..واملناشط
والبحوث املتنوعة ومعرض للصـور والتصـاميم   
ومكتبة حتوى مناذج إدراية وعدد مـن الـربامج   

القرآن الكرمي الترفيهية واخلدمية واإلدارية وبرامج 
وعلومه وبرامج التحفيظ باإلضـافة إىل بعـض   
امللفات الصوتية واملرئية الىت حتوى قراءات خمتارة 
ودروس وحماضرات ىف القرآن الكرمي وعلومـه  
والتجويد والقراءات وعلى إمكانية تصفح القرآن 

  الكرمي

 :عنوان املوقع 



 ٦١ 

 

o  علـــى اإلنترنـــت: 

http://www.tahfeed.
net/site/ 

o  د الربي

:اإللكتروين

tahfeednet@gmail.

com  
  

 دار الرسم العثماين:اسم املوقع  .١٦٧

  العربية:لغة املوقع

حيتوى على عرض للقرآن الكرمي :حمتويات املوقع
بطريقة الفالش وحيتوى على تـالوات صـوتية   
وبيان ملعاىن الكلمات بطريقة مبتكرة ورائعة كما 
حيتوى على تفسري وترمجة للقرآن الكرمي وعلـى  

يان اإلعراب وأسباب النزول وأحكام التجويـد  ب
وعلى اإلعجاز العلمي ،وعلى العموم فهو موقع 

 .رائع 

 :عنوان املوقع 

o  علـــى اإلنترنـــت: 

http://www.quran1.
net/ 

  

 

 منتديات القراء:اسم املوقع  .١٦٨

  العربية:لغة املوقع

حيتوى على منتـدى لـتالوات   :حمتويات املوقع
احلرم املدين واملكـي  صاليت التراويح والقيام من 

وتالوات متعددة لقراء آخرين ومنتدى يعـرض  
ماىف قناة العفاسي ويعـرض خدمـة العفاسـي    

 .للجوال ومنتديات ثقافية متنوعة 

 :عنوان املوقع 

o  علـــى اإلنترنـــت: 

http://www.alquraa.
com/  

  

املنتدى اجلزائري للقرآن :اسم املوقع  .١٦٩

 الكرمي 

 العربية:لغة املوقع

يهتم بإبراز القـراء اجلزائـريني    :وقعحمتويات امل
وحيتوى على أعالم القـراء اجلزائـريني وعلـى    
تالوات نادرة وتسجيالت ألعالم القراء ىف العامل 
االسالمي كما حيتوى  على حبوث ىف التجويـد  
والتفسري وعلى تراجم القراء اجلزائريني وبـرامج  
للقرآن الكرمي ، ويبدو أنه ضمن موقع الذاكرين 

 .رات والذاك



 ٦٢ 

 

 :عنوان املوقع 

o  علـــى اإلنترنـــت: 

http://ameer1talk.co
m/forum/ 

  

  شبكة نور القرآن:اسم املوقع  .١٧٠

 العربية:لغة املوقع

موقع رائع حيتوى على القـرآن  :حمتويات املوقع
الكرمي والذى يضم تالوات لعدد كبري من القراء 
كما حيتوى املوقع أيضا على الة الشاملة والـىت  

من حياة الرسول ومقاالت متنوعـة  تضم حملات 
وعدد من الربامج وروابط ملواقع أخرى وحيتوى 
املوقع أيضا على رسائل كثرية متنوعة للجـوال  
وعلى مكتبة تضم مقاطع فيديوا متنوعة ودليـل  
للمواقع االسالمية ومواقيت الصالة  كما حيتوى 
على جملة رمضانية والىت تضم مقاالت وفالشيات 

برمضان وإمساكية شهر رمضان وتواقيع خمتصة 

 .وروابط ملواقع أخرى وعدد من املنتديات 

 :عنوان املوقع 

o ــت ــى اإلنترنــ  :علــ

http://noour.net/mai
n/9/ 

o الربيـــد اإللكتـــروين: 

admin@noour.net   

 قراء احلجاز:اسم املوقع  .١٧١

 العربية:لغة املوقع

يهتم بقراء احلجاز وحيتوى على  :حمتويات املوقع
وألبومات خاصـة بقـراء مكـة     تعريف باملوقع

املكرمة وألبومات خاصة بالليايل الرمضانية كما 
حيتوى على عدد من امللتقيات والندوات ، ويبدو 

 .أنه موقع ناشئ 

  :عنوان املوقع 

o  علـــى اإلنترنـــت: 

http://www.qurra-
alhejaz.net/ 

  

 القرآن الكرمي:اسم املوقع  .١٧٢

 العربية:لغة املوقع

على عدد من املصـاحف  حيتوى :حمتويات املوقع
  الكاملة لبعض القراء املشاهري

 :عنوان املوقع 

o  علـــى اإلنترنـــت: 

http://frosy.net/qura
n/  


