
الدليل اإلرشادي خلدمات مراكز 

 حتفيظ القرآن

 

 الكريمتنفيذ فصول دراسية لتحفيظ القرآن : خدمة 

 طلب االلتحاق مبراكز حتفيظ القرآن 
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 نبذة عن اخلدمة

تقام يف مراكز حتفيظ القرآن الكريم وبعض املساجد التابعة للهيئة العامة للشؤون اإلسالمية 

واألوقاف، ويتم اإلعالن عنها عرباملوقع االلكرتوني وجملة منار اإلسالم وخطب اجلمعة ووسائل 

يقوم الطلبة بالتسجيل عرب املوقع اإللكرتوني أو تطبيق اهليئة على اهلواتف . اإلعالم األخرى

( أوقاف)احملمولةالذكية واألجهزة اللوحية 
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قم بالدخول على املوقع اإللكرتوني للهيئة العامة للشؤون اإلسالمية و األوقاف         

 إجراءات اخلدمة
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https://www.awqaf.gov.ae/
https://www.awqaf.gov.ae/
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 إجراءات اخلدمة.. يتبع

   خدماتناانتقل إىل قائمة       
2 
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 خدمات  مراكز حتفيظ القرآناخرت القائمة الفرعية         

 إجراءات اخلدمة.. يتبع
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 تنفيذ فصول دراسية لتحفيظ القرآن الكريم انقر على       

 إجراءات اخلدمة..يتبع
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 إجراءات اخلدمة...يتبع

 بطاقة اخلدمةتصفح            
5 
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 إجراءات اخلدمة..يتبع

 6 بدء اخلدمةللذهاب اىل طلب تقديم اخلدمة اضغط على أيقونة            
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 إجراءات اخلدمة..يتبع

لالنتقال اىل منوذج التقديم للخدمة  يرجى التسجيل مبوقع اهليئة أوال اما باستخدام      

احلساب الذي مت انشاءه مسبقا على موقع اهليئة او عن طريق التسجيل الذكي  والذي مت 

 .  انشاءه مسبقا

اذا قمت بتسجيل الدخول  على موقع اهليئة  قبل البدء باستخدام  اخلدمة فسيتم 1

 .  حتويلك مباشرا اىل منوذج التقديم للخدمة

يف حالة وجود حساب مسبق على موقع اهليئة أو الدخول الذكي يرجى ادخال اسم  -2

 .  املستخدم وكلمة املرور

 .  يف حالة عدم التسجيل مسبقا يرجى الضغط على انشاء حساب جديد-3
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 إجراءات اخلدمة..يتبع

تعبئة مجيع البيانات املطلوبة واملشار اليها يرجى . قم بتعبئة النموذج بالبيانات املطلوبة       

 8 .  بالنجمة
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 إجراءات اخلدمة..يتبع

 .  اخلدمةعن منوذج تقديم يرجى الضغط على احد اخليارات املتاحه لتقييم مدى الرضا 
9 
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ارسالبعد تعبئة البيانات املطلوبة إضغط على زر          

 إجراءات اخلدمة..يتبع
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بعد ارسال الطلب ستتلقى  رسالة  بالرقم املرجعي للطلب          

 إجراءات اخلدمة..يتبع
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 اجناز هذه اخلدمة يفسيستغرق 

 حتفيظ القران حسب الشواغر املتوفرة راكز م-

املساجد خالل فرتة زمنية أقصاها يومني -

 الوقت املستغرق الجناز اخلدمة 


