
الحدثاليومالشهرالسنة

1975825

  . بتشكيل الوزارة1975لسنة  (13)صدر المرسوم األميري رقم 

رحمه )وعين بموجبه سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة 

.وزيرًا للعدل والشؤون اإلسالمية (الله

1975922

 بإعادة التنظيم 1975لسنة  (18)صدر المرسوم األميري رقم 

اإلداري للدولة، حيث ضم في تشكيلته وزارة العدل والشؤون 

إدارة المحاكم، إدارة : اإلسالمية، وانضوى تحتها ثالث إدارات

.التسجيل العقاري، إدارة شؤون أموال القاصرين

1977322

 بإعادة تنظيم 1977لسنة  (5)صدر المرسوم األميري رقم 

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية، لتضاف إلى هيكل الوزارة 

.إدارة الشؤون اإلسالمية وإدارة الشؤون اإلدارية والمالية

1980128

 بتعيين 1980لسنة  (4)صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

السيد محمد عبدالله عاشير مديرًا إلدارة الشؤون اإلسالمية 

.بالوكالة بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية

1981815

 بتعيين 1981لسنة  (24)صدر قرار رئيس مجلس الوزارء رقم 

السيد محمد عبدالله عاشير مديرًا إلدارة الشؤون اإلسالمية 

.بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية

198561

تخرجت أول دفعة في شهادة رواية حفص عن عاصم، وضمت 

أمين علي : (بحسب التسلسل األبجدي ألسمائهم)كال من 

أحمد دبوان، خالد علي خليل، عبد الحميد محمد النجار، عبد الله 

إبراهيم حماده، عبد الله محمود المحمود، ناجي محمود 

.(رحمه الله)المحمود 

تاريخ العمل القرآني في مملكة البحرين
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199612

انطلقت الدورة األولى لمسابقة البحرين الكبرى لحفظ القرآن 

هـ، وأقيم حفلها الختامي 1417الكريم وتجويده في شعبان 

: وضمت ثالثة فروع للذكور، هي. في رمضان من نفس العام

، حفظ عشرة (من الكهف إلى الناس)حفظ خمسة عشرًا جزءًا 

من األحقاف )، حفظ خمسة أجزاء (من الروم إلى الناس)أجزاء 

.(إلى الناس

1998116

أقيم الحفل الختامي لمسابقة البحرين الكبرى لحفظ القرآن 

الكريم في دورتها الثانية، حيث شارك المتسابقون في أربعة 

حفظ القرآن الكريم كاماًل، حفظ خمسة عشرًا جزءًا : فروع، هي

من الروم إلى )، حفظ عشرة أجزاء (من الكهف إلى الناس)

(.من األحقاف إلى الناس)، حفظ خمسة أجزاء (الناس

199917

أقيم الحفل الختامي لمسابقة البحرين الكبرى لحفظ القرآن 

الكريم في دورتها الثالثة، حيث تم في هذه الدورة إضافة فرع 

وتم في هذه الدورة . (فرع التالوة وحسن األداء)خامس هو 

.استحداث جائزة أصغر متسابق، جائزة مزمار داود

20001213

أقيم الحفل الختامي لمسابقة البحرين الكبرى لحفظ القرآن 

الكريم في دورتها الخامسة، حيث تم في هذه الدورة إضافة 

 (من يونس إلى الناس)فرع جديد، وهو فرع حفظ عشرين جزءًا 

وإضيفت جائزة أخرى، . لتصبح عدد فروع المسابقة ستة فروع

هي جائزة أفضل مركز تحفيظ مشارك في المسابقة، إضافًة 

.إلى جائزة أصغر متسابق، وجائزة مزمار داود

20011129

أقيم الحفل الختامي لمسابقة البحرين الكبرى لحفظ القرآن 

الكريم في دورتها السادسة، حيث تم في هذه الدورة إضافة 

، وفرع األئمة (المجادلة إلى الناس)فرع حفظ ثالثة أجزاء 

وألول مرة منذ انطالقة المسابقة، تم مشاركة . والمؤذنين

حفظ عشرة أجزاء : اإلناث بإضافة ثالثة فروع خاصة بهن، هي

، (األحقاف إلى الناس)، حفظ خمسة أجزاء (الروم إلى الناس)

.(المجادلة إلى الناس)حفظ ثالثة أجزاء 
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20041027

أقيم الحفل الختامي لمسابقة البحرين الكبرى لحفظ القرآن 

الكريم في دورتها التاسعة، حيث تم في هذه الدورة إضافة 

. فرع لطلبة المدارس، وفرع آخر لذوي االحتياجات الخاصة

واستحداث جائزة المدرس المتميز، وجائزة أسرة في ظالل 

.القرآن، وجائزة الجمعية المتميزة

2006522
 بشأن تنظيم مراكز وحلقات 2006 لسنة 15صدر قرار رقم 

تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه

200832

 بشأن صرف مكافآت العاملين 2008 لسنة 11صدر قرار رقم 

والخريجين والمتسابقين في مراكز وحلقات تحفيظ القرآن 

الكريم وتدريس علومه

2008520
 بشأن إنشاء وتشكيل لجنة 2008 لسنة 36صدر قرار رقم 

شئون اختبارات القرآن الكريم واإلشراف عليها

2008919

أقيم الحفل الختامي لمسابقة البحرين الكبرى لحفظ القرآن 

الكريم في دورتها الثالثة عشرة، حيث تم في هذه الدورة 

.إضافة فرع لطلبة الجامعات، واستحداث جائزة أكبر متسابق

2008919

رئيس المجلس – دشن سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة 

إلدارة  (ءايت)برنامج  (رحمه الله)األعلى للشؤون اإلسالمية 

شؤون المراكز والحلقات القرآنية إلكترونيًا عبر شبكة اإلنترنت، 

.بمناسبة الحفل الختامي لمسابقة البحرين الكبرى الثالثة عشرة

2008919
حصل قسم شؤون مراكز التحفيظ والمسابقات بإدارة الشؤون 

.2000 : 9001الدينية على شهادة الجودة آيزو 

200985
 بشأن إصدار الدليل التنظيمي 2009 لسنة 30صدر قرار رقم 

لمسابقة البحرين الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره

200994

شرف فضيلة الشيخ الدكتور محمد أيوب الحفل الختامي 

لمسابقة البحرين الكبرى في دورتها الرابعة عشرة، وأمَّ الناس 

.في صالة التراويح
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200994

أقيم الحفل الختامي لمسابقة البحرين الكبرى لحفظ القرآن 

الكريم في دورتها الرابعة عشرة، حيث تم في هذه الدورة 

.إضافة فرع لنزالء اإلصالح والتأهيل بالتعاون مع وزارة الداخلية

2010422

 بشأن تعديل بعض أحكام القرار 2010 لسنة 26صدر قرار رقم 

 بتنظيم مراكز وحلقات تحفيظ القرآن 2006لسنة  (15)رقم 

الكريم وتدريس علومه

2011328

 (11) بشأن تعديل القرار رقم 2011 لسنة 8صدر قرار رقم 

 بشأن صرف مكافآت العاملين والخريجين 2008لسنة 

والمتسابقين في مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم وتدريس 

علومه

2011522
 بشأن إنشاء إدارة شئون 2011 لسنة 53صدر مرسوم رقم 

القرآن الكريم بوزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف

2011822

استضافت مسابقة البحرين الكبرى السادسة عشرة في حفلها 

الختامي الشيِخ الدكتور عبد الله بن علي بصفر األمين العام 

للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم التابعة لرابطة العالم 

.اإلسالمي

20111016

 (30) بشأن تعديل القرار رقم 2011 لسنة 49صدر قرار رقم 

 بإصدار الدليل التنظيمي لمسابقة البحرين الكبرى 2009لسنة 

.لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره

20121014
 بشأن المكافآت المصروفة 2012 لسنة 34صدر قرار رقم 

لمراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم والمنتسبين إليها

201418

 بشأن إصدار الالئحة الداخلية 2014 لسنة 2صدر قرار رقم 

بشأن المكافآت المصروفة لمراكز وحلقات تحفيظ القرآن 

الكريم والمنتسبين إليها

201441

أقامت إدارة شؤون القرآن الكريم مؤتمرًا صحفيًا إلطالق 

الدورة األولى لمسابقة البحرين العالمية لتالوة القرآن الكريم 

، بمشاركة المجلس األعلى (القارئ العالمي)عبر اإلنترنت 

للشؤون اإلسالمية، هيئة الحكومة اإللكترونية، هيئة شؤون 

وضمت المسابقة في . (بنك أركابيتا )اإلعالم، الراعي الماسي

.القارئ المجود، القارئ المرتل: دورتها األولى فرعين



201447

 بشأن اعتماد تعديل الالئحة 2014 لسنة 20صدر قرار رقم 

الداخلية بشأن المكافآت المصروفة لمراكز وحلقات تحفيظ 

لسنة  (2)القرآن الكريم والمنتسبين إليها الصادرة بالقرار رقم 

2014

20141214

 بشأن تعديل بعض أحكام القرار 2014 لسنة 84صدر قرار رقم 

 بتنظيم مراكز وحلقات تحفيظ القرآن 2006لسنة  (15)رقم 

الكريم وتدريس علومه

2015310
 بشأن تشكيل لجنة مراجعة 2015 لسنة 24صدر قرار رقم 

المصاحف

201557
 بشأن إنشاء معهد القراءات 2015 لسنة 33صدر مرسوم رقم 

وإعداد معلمي القرآن الكريم

20162
أصدرت إدارة شؤون القرآن الكريم مسودة دليل التربية 

.القرآنية

2016413

لسنة  (36) بشأن تعديل القرار 2016 لسنة 27صدر قرار رقم 

 بإنشاء وتشكيل لجنة شئون اختبارات القرآن الكريم 2008

واإلشراف عليها

2016620

تم ترقية مسابقة البحرين الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده 

لتصبح جائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم بدءًا من دورتها 

:الحادية والعشرين، حيث تنضوي تحتها ست مسابقات

فرُع : مسابقة حفظ القرآن الكريم، وتندرج تحتها ستة فروع (1)

حفِظ القرآِن الكريِم كاماًل، فرُع حفِظ عشريَن جزءًا، فرُع حفِظ 

عشرة أجزاء، فرُع حفِظ خمسِة أجزاء، فرُع حفِظ ثالثِة أجزاء، فرُع 

.حفظ جزِء عم

مسابقة التالوِة وحسِن األداء (2)

مسابقة بيان لطلبِة المدارس (4)مسابقة رضوان للعموم (3)

مسابقة أجران لذوي االعاقة الذهنية البسيطة (5)

إضافًة إلى . مسابقة غفران لنزالِء مركِز االصالِح والتأهيل (6)

جائزُة أفضِل مركز ِتحفيٍظ مشارك، جائزُة المدرِس : الجوائز اآلتية

المتميِز، جائزِة أكبــــِر متسابق، جائزِة أصغــِر متسابق، جائزِة 

.مزماِر داود



2017213
 بشأن الترخيص للمراكز 2017 لسنة 10صدر قرار رقم 

والحلقات بمباشرة تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه

2018524
 بشأن إصدار الالئحة التعليمية 2018 لسنة 38صدر قرار رقم 

لمراكز وحَلقات تحفيظ القرآن الكريم

201863

جائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم تضيف تحت مظلتها 

مسابقة سلمان الفارسي تعللناطقين بغير العربية، والتي 

.فرع حفظ ثالثة أجزاء، فرع حفظ جزء عمَّ: تضم فرعين

2019117

 بشأن 2019 لسنة 1صدر قرار من سعادة الوكيل رقم 

تعليمات خطط البرامج الدراسية والتقويم في مراكز وحلقات 

تحفيظ القرآن الكريم

201945
 بشأن إصدار الالئحة الداخلية 2019 لسنة 32صدر قرار رقم 

للجنة مراجعة المصاحف

2019611

 بشأن النظام األساسي 2019 لسنة 48صدر قرار رقم 

لمسابقة البحرين العالمية لتالوة القرآن الكريم عبر اإلنترنت 

(القارئ العالمي)

2019619

 بشأن الئحة المخالفات 2008 لسنة 10صدر قرار رقم 

والجزاءات التأديبية الخاصة بالعاملين في المراكز والحلقات 

القرآنية

2019619

 بشأن تنظيم الحسابات 2019 لسنة 50صدر قرار رقم 

التشغيلية للمراكز التابعة لوزارة العدل والشئون اإلسالمية 

واألوقاف


