نموذج عرض الممارسات

•رسالتنا مؤسسة وقفية تهدف لخدمة القرآن الكريم عبر مختلف الوسائل
التقنية بلغات العالم.
•رؤيتنا الريادة في العمل التقني لخدمة القرآن الكريم
•شعارنا التقنية في خدمة القرآن الكربم
رابط للممارسة (متجر إلكتروني ،موقع إلكتروني للممارسة)... ،
جميع التطبيقات والممارسات متاحة على الرابط التالي
t7beer.tech
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موقع المكتبة الصوتية للقرآن الكريم
mp3quran

الهدف من الممارسة
بــث تــاوات القــرآن الكريــم ألكثــر مــن  200قــارئ موجــه لعمــوم المســلمين حــول العالــم
ب  21لغة عبر موقع إلكتروني ،مع وجود عدد من الخدمات إضافية.
ما الذي يميز الممارسة عن غيرها من الممارسات؟
•سهولة وصول المستمع للقرآن الكريم.
•تعدد خيارات القراء لوجود أكثر من  200قارئ من مختلف دول العالم.
• 115مصحف صوتي كامل.
•اتساع دائرة المستفيدين حول العالم لدعم الموقع ألكثر من  20لغة لتصفح.
•سرعة في التحميل وسهولة بالوصول.
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َمن المستخدمين؟ وماذا قالوا عنا؟ هل هناك أي إشادة أو تحكيم علمي على الممارسة؟
(التدعيم باإلحصاءات مثل :متجر التطبيقات أو احصائيات الموقع اإللكتروني مثل:
)Google Analytic
أكثر من  200مليون زائر من  195دولة .
ماهي الخطة التطويرية للممارسة؟
•تصميم واجهة جديدة للموقع.
•زيادة عدد القراء و تنوعهم.
•التالوات القراءات العشر كاملة.
كيف تستفيد الجهات اآلخرى من هذه الممارسة
تقدم جميع خدمات الموقع عبر منصة خدمة المطوريين مفتوحة المصدر.
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تطبيق المكتبة الصوتية للقرآن الكريم
mp3quran
الهدف من الممارسة
نشر التالوات الصوتية للقرآن الكريم عبر تطبيق إلكتروني متاح على جميع
متاجر األجهزة الذكية.
ما الذي يميز الممارسة عن غيرها من الممارسات؟
•تنوع القراء.
•سهولة التعامل مع التطبيق.
•تحميل الملفات الصوتية واالستماع لها بدون انترنت.
َمن المستخدمين؟ وماذا قالوا عنا؟ هل هناك أي إشادة أو تحكيم علمي على الممارسة؟
(التدعيم باإلحصاءات مثل :متجر التطبيقات أو احصائيات الموقع اإللكتروني مثل:
)Google Analytic
عدد مستخدمين التطبيق ( )1.500.000مليون ونصف مستفيد
ماهي الخطة التطويرية للممارسة؟
•إصــدار تحديــث للتطبيقــات يعنــى بتطويــر الواجهــة و خدمــة ذوي االحتياجــات الخاصــة
والمكفوفيــن علــى وجــه الخصــوص.
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تطبيق التالوة
حفص ،ورش

الهدف من الممارسة
تقديــم نســخة مصحــف المدينــة الجديــد ضمــن تصميمــات أنيقــة فــي  4ألــوان مختلفــة ،منهــم
اثنــان لوضــع القــراءة الليليــة ،ويتيــح االطــاع علــى المختصــر في تفســير القــرآن الكريــم ،التطبيق
يتمتــع بأغلــب مزايــا «المصحــف اإللكترونــي» ...حيــث واجهــة اســتخدام ســهلة ،إمكانيــة قــراءة
المصحــف وتقليــب صفحاتــه بإحــدى خاصيتــي اإلزاحــة والتقليــب ،واختيــار عــدم إغــاق الشاشــة
أثنــاء القــراءة ،إمكانيــات بحــث ســريعة بالكلمــات ،االطــاع علــى التفســير ،وإضافــة المالحظــات
علــى اآليــات أثنــاء القــراءة أو االســتماع ،مــع خاصيــة االســتماع لقــدر معيــن مــن الســورة وترديــد
المقطــع بعــدد مــرات محــددة ،ليعيــن علــى المراجعــة وتثبيــت الحفــظ.
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ما الذي يميز الممارسة عن غيرها من الممارسات؟
•المصحف يخدم قراءة ورش و تخدم أهل المغرب العربي.
•االســتماع إلــى اآليــة أو اآليــات المختــارة بصــوت قارئــك المفضــل مــن بيــن مئــات من مشــاهير
القراء.
وأعــام ُ
•االستماع لقدر معين من السورة وترديد المقطع بعدد مرات محددة.
يســر لآليــات مــن كتــاب «المختصــر فــي تفســير القــرآن الكريــم» ،بجــوار كل
•عــرض تفســير ُم ّ
آيــة ،مــع إمكانيــة نســخه ومشــاركته مــع اآلخريــن.
•فهرس بأسماء السور واألجزاء ،لسهولة وسرعة الوصول للجزء المطلوب.
•بحث فائق السرعة بالكلمات للوصول إلى أي آية أو كلمة بسهولة.
•اختيار عدد من اآليات في «المفضلة» لسرعة العودة إليها.
•فواصــل لتعييــن موضــع الوقــف عــن االنتهــاء مــن القــراءة ،لســهولة العــودة لمتابعــة
وردك اليومي.
التدبر أثنــاء القراءة واالســتماع
•خيــارات اآليــات :تدويــن المالحظــات والخواطــر للمســاعدة علــى
ُّ
أو االطــاع علــى التفســير ،إمكانيــة نســخ اآليــة ومشــاركتها مــع اآلخرين.
•ترجمة إنجليزية لمعاني القرآن من نسخة صحيح إنترناشيونال «»saheeh International
•متوفر بواجهة استخدام سلسة باللغتين العربية واإلنجليزية.
َمن المستخدمين؟ وماذا قالوا عنا؟ هل هناك أي إشادة أو تحكيم علمي على الممارسة؟
(التدعيم باإلحصاءات مثل :متجر التطبيقات أو احصائيات الموقع اإللكتروني مثل:
)Google Analytic
قام بتحميل التطبيق قرابة  120ألف شخص خالل أقل من سنة .
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تطبيق الفاتحة

الهدف من الممارسة
تعليــم ســورة الفاتحــة عــن بعــد للمســتفيدين حــول العالــم مــن خــال التطبيــق  ،ويمكــن
للمســتخدم تســجيل عــدد ال محــدود مــن التــاوات ،ويقــوم فريــق مــن المقرئيــن المتمكنيــن
بتصحيــح التــاوة.
ما الذي يميز الممارسة عن غيرها من الممارسات؟
•تصحيح التالوة على يد معلمين مجازين ذوي كفاءة – وليس رد آلي.-
•مجموعة من المعلمات ذوات الكفاءة العالية لتصحيح وتقييم تالوات النساء.
•تعليم أحكام التجويد الصحيحة ،والتعرف على األخطاء الشائعة في تالوة الفاتحة.
•محتوى إثرائي عن فضائل سورة الفاتحة وأهمية إتقانها.
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التحديات التي واجهتك في تطبيق الممارسة
تحــدي انتشــار التطبيــق والمحافظــة علــى اســتمرار اســتخدامه و يتــم التغلــب علــى هــذا التحــدي
مــن خــال تزويــد التطبيــق بمحتــوى إثرائــي عــن فضائــل ســورة الفاتحــة وحــث المســتخدمين
علــى أهميــة إتقانهــا مــن خــال ارســال اشــعارات للمســتخدمين مــن خــال التطبيــق
ونشــر منشــورات علــى صفحــات التواصــل االجتماعــي والتواصــل مــع كبــار القروبــات ودور
التحفيــظ لنشــر فكــرة التطبيــق ومــن التحديــات االداريــة التــي تواجــه القائميــن علــى التطبيق ،ان
التطبيــق خيــري ليــس لــه ربــح او عائــد مــادي ويتــم التغلــب علــى هــذا التحــدي بالبحــث المســتمر
عن متطوعين للعمل.
َمــن المســتخدمين؟ ومــاذا قالــوا عنــا؟ هــل هنــاك أي إشــادة أو تحكيــم علمــي علــى الممارســة؟
(التدعيــم باإلحصــاءات مثــل :متجــر التطبيقــات أو احصائيــات الموقــع اإللكترونــي مثــل:
)Google Analytic
•عدد التالوات =  55732تالوة...محدث بتاريخ 2019/1/12
•عدد التحميالت على المتاجر=  45665تنزبل
•عدد التقيمات=  696تقييم
•متوسط التقيم علي المتاجر= *... 4.9محدث بتاريخ 2019/1/10
•أكثر الدول أستخداما للتطبيق:
•الجزائر /مصر /المغرب /السعودية /ليبيا
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ماهي الخطة التطويرية للممارسة؟
•اســتكمال إطــاق اإلصــدار الثانــي مــن التطبيــق علــى متجــر آبــل بعــد التأكــد مــن اســتقرار
التطبيــق وعملــه بشــكل جيــد علــى نظــام األندرويــد.
•عمل حملة تسويقية بالخصائص الجديدة المضافة للتطبيق مثل:
1.1إمكانية مشاركة تقييم التالوة عبر وسائل التواصل اإلجتماعي
2.2يمكن للمستخدم تقييم التطبيق وتقييم المعلم
3.3إمكانية تقديم المعلمين طلب للتطوع بالتطبيق
•تطويــر الموقــع التعريفــي بحيــث يوضــح تفاصيــل المشــروع وأهدافــه قــد يكــون الموقــع
منصــة لتســجيل التــاوة والحصــول علــى التصحيــح والــرد ،ووضــع جــزء تفاعلــي للتعامــل مــع
المســتخدمين والتواصــل معهــم.
•عمل حمالت تسويقية لتشجيع االسرة علي تعليم صغارهم سورة الفاتحة وفضائلها
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منصة المطورين
الهدف من الممارسة
توفيــر مــادة ذات مصــدر مفتــوح ( )APIمتخصصــه بالقــرآن الكريــم ،لخدمــة كل مــن يريــد عمــل
موقــع أو تطبيــق لــه عالقــة بالقــرآن الكريــم ،يوفــر للجميــع االســتفادة مــن الترجمــات والمصاحف
المكتوبــة والتفاســير وصــور اآليــات والتســجيالت الصوتيــة الكاملــة والمجزئــة ،وتكــون البوابــة
ذات ثقــة ومرجعيــة معتمــد عليهــا مــن قبــل المطوريــن ومجانيــة لتســاهم فــي تقليــل الجهــد
والوقــت والتكلفــة فــي بنــاء التطبيقــات.
ما الذي يميز الممارسة عن غيرها من الممارسات؟
محتــوى المنصــة يخــدم شــريحة المطوريــن مــن خــال تقديــم محتويــات مختلفــة مــن (المــواد
المقــروءة و التفاســير والتراجــم والتســجيالت الصوتيــة والكلمــات التعريفيــة ونمــاذج اإلدخــاالت)
ليســتفيد المبرمــج مــن المحتــوى فــي المنتــج الــذي يريــد بنــاءه ،وذلــك عبــر األشــكال التاليــة:
•األكواد البرمجية.
•استضافة الملفات الصوتية والصور وغيرها عن طريق البوابة.
•توفيــر مــواد أكثــر مــن  200قــارئ ،باإلضافــة إلــى الروايــات والتراجــم والتفاســير المعتمــدة
مــن المراكــز والهيئــات الخاصــة.
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َمــن المســتخدمين؟ ومــاذا قالــوا عنــا؟ هــل هنــاك أي إشــادة أو تحكيــم علمــي علــى الممارســة؟
(التدعيــم باإلحصــاءات مثــل :متجــر التطبيقــات أو احصائيــات الموقــع اإللكترونــي مثــل
)Google Analytic
تم التدشين حديثاً
كيف تستفيد الجهات اآلخرى من هذه الممارسة
مــن خــال االســتفادة مــن المــادة البرمجيــة فــي بنــاء منتجاتهــا التقنيــة ذات الصلــة بالقــرآن
الكريــم بكافــة األشــكال الصوتيــة والمرئيــة والمكتوبــة.
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اإلذاعات
الهدف من الممارسة
بث القرآن الكريم على مدار الساعة عبر  148إذاعة عبر اإلنترنت.
ما الذي يميز الممارسة عن غيرها من الممارسات؟
•انتشارها حول العالم.
•سهولة االرتباط بها.
•نشرها عبر منصات صوتية مختلفة ().… -RADIO APPEL
َمــن المســتخدمين؟ ومــاذا قالــوا عنــا؟ هــل هنــاك أي إشــادة أو تحكيــم علمــي علــى الممارســة؟
(التدعيــم باإلحصــاءات مثــل :متجــر التطبيقــات أو احصائيــات الموقــع اإللكترونــي مثــلGoogle :
)Analytic
يستمع لإلذاعة الواحد أكثر من  4000مستمع في أوقات الذروة.
ماهي الخطة التطويرية للممارسة؟
زيادة نشر اإلذاعات والتعريف بها
كيف تستفيد الجهات اآلخرى من هذه الممارسة
من خالل االتصال باإلذاعات وربطها بالمواقع.
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البث المرئي
الهدف من الممارسة
بــث قنــاة القــرآن الكريم الســعودية وقناة الحديث الشــريف الســعودية عبــر االنترنــت والتطبيقات
بــدون الفواصــل الدعائيــة التــي تعترض التــاوات في بعــض المواقع.
ما الذي يميز الممارسة عن غيرها من الممارسات؟
•أنها تبث عبر الموقع اإللكتروني والتطبيقات.
•عدم انقطاع البث بفواصل إعالنية.
•البث عبر مواقع التواصل.
َمــن المســتخدمين؟ ومــاذا قالــوا عنــا؟ هــل هنــاك أي إشــادة أو تحكيــم علمــي علــى الممارســة؟
(التدعيــم باإلحصــاءات مثــل :متجــر التطبيقــات أو احصائيــات الموقــع اإللكترونــي مثــل:
)Google Analytic
أكثر من  2.000.000مليونين مشاهدة سنوياً.
كيف تستفيد الجهات اآلخرى من هذه الممارسة
مشاركتها عبر مواقعهم اإللكترونية.
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تطبيق المكتبة الصوتية للقرآن الكريم
 mp3quranعلى أجهزة التلفاز الذكي
الهدف من الممارسة
بــث القــرآن الكريــم ألكثــر مــن  200قــارئ عبــر تطبيــق إلكترونــي يعمــل علــى أجهــزة التلفــاز
الذكيــة يمكــن للمســتفيدين اســتماع القــرآن الكريــم علــى مــدار الســاعة.
ما الذي يميز الممارسة عن غيرها من الممارسات؟
•انتشار أجهزة التلفاز الذكية حول العالم.
•وجوده في الجهاز عند التصنيع من دون حاجة إلى تحميل.
•دعم أكثر من  20لغة.
•التطبيــق مضــاف إلــى أجهــزة أكثــر مــن  20شــركة تصنــع أجهــزة التلفــاز الذكيــة مــن بيــن 35
شــركة تصنــع األجهــزة.
َمــن المســتخدمين؟ ومــاذا قالــوا عنــا؟ هــل هنــاك أي إشــادة أو تحكيــم علمــي علــى الممارســة؟
(التدعيــم باإلحصــاءات مثــل :متجــر التطبيقــات أو احصائيــات الموقــع اإللكترونــي مثــل:
)Google Analytic
عدد األجهزة التي تتضمن التطبيق أكثر من  5.000.000خمسة ماليين جهاز سنوياً
ماهي الخطة التطويرية للممارسة؟
زيادة نطاق التغطية ليشمل جميع الشركات المنتجة لألجهزة التلفزيونية.
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