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املقدمة

يعرض لكم هذا الدليل أكرث من ١٠٠ تطبيق للقرآن الكريم تم جمعها 

وعرض بعض منها يف ملتقى التطبيـــقات القرآنــيــة االفرتايض والذي أقيم 

يـوم الثــالثاء  19-9-1441 هـ املوافق 12-5-2020 م، بتنظيم مركز تبيان 

للدراسات،  وتنفيذ رشكة التحول التقني.

يصنف الدليل التطبيقات إىل:

تطبيقات متوفرة عىل 
متجري أبل وأندرويد

تطبيقات متوفرة 
ios لنظام أبل

فقط

تطبيقات متوفرة 
لنظام أندرويد

فقط

qapps.altqniah.sa

تفــاصيــل امللتــقى

https://qapps.altqniah.sa/
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Al Fatiha | الفاتحة

يهــدف إىل تصحيــح قــراءة الفاتحــة، كل مــا عليك فعلــه هو الضغط 

عــى زر التســجيل، وتســجل قراءتــك للفاتحــة، ثــم االنتظــار حتــى 

يــرد عليــك أحــد املعلمــن املجازيــن ذوي الكفاءة.

تحميل

الفــائز بجائـزة 
الكـــويـت الدولية يف 

دورتهـا لعام 2018 

كأفضـل تطبيـق قـرآن

http://onelink.to/j3q534
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أول تطبيــق لتعلــم القــرآن الكريــم عــن بعد عــى أيدي معلمــن مؤهلن 

ومتميزيــن مــن خــال قــراءة القــرآن الكريم بالصــوت والصــورة بطريقة 

مبــارشة وحيــة يف جلســات صوتيــة ومرئيــة أو صوتيــة باســتخدام جــوال 

متصــل باإلنرتنــت يف أي وقــت ومــن أي مكان.

إقراء

تحميل

http://onelink.to/h8jcsy
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كتــاتيب

تطبيــق كتاتيــب لتعليــم القــرآن الكريــم التطبيــق األول الــذي يهتــم 

بتصحيــح تــاوة القــرآن الكريــم صوتيــا مــن خــال نخبــة مــن معلمي 

القــرآن الكريــم.

تحميل

كتاتيب 

http://onelink.to/vf27x6
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Ejlal  | إجالل

تقــوم فكــرة التطبيق األساســية عــى ربط طاب القــرآن الكريم مبعلميهــم وإتاحة 

تصفــح الجلســات واملقرئــن مــع إمكانيــة طلــب أكــر مــن نــوع مــن الخدمــات 

ــا، باإلضافــة إىل  يقــوم بتقدميهــا املعلمــن املعتمديــن ومحادثتهــم نصيــا وهاتفي

عــرض دروس تجويــد مرئيــة وتصفــح القــرآن الكريــم مــع تفســره. حيــث يقــوم 

التطبيــق بـــربط الطالــب باملقرئــن وإتاحــة تقييــم القراءات والتســميع

تحميل

http://onelink.to/dbggbr
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Ehfaz Al Quran احفظ القرآن

ــم  ــرآن الكري ــور الق ــظ س ــر حف ــهولة وتيس ــي س ــي ع ــظ مبن ــق احف تطبي

بطريقــة األلــواح فــكل ســورة مــن ســور القــرآن تزيــد عــدد آياتهــا عــن 6 آيــة 

مقســمة إيل عــدة ألــواح كل لــوح 6 أيــة واللــوح يتــم حفظــه عــي 4 مراحــل 

كل مرحلــة عــدة مقاطــع صوتيــه لنفــس اللــوح مرتبــة بشــكل هرمــي يســهل 

ســاعها وترديدهــا حتــي يتــم حفظهــا بطريقــة ســهلة للصغــر والكبــر والعريب 

واألعجمــي.

تحميل

http://onelink.to/2w4gdt
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آية – تطبيق القرآن الكريم

 آيــة هــو تطبيــق متكامــل لتــاوة وتدبــر القــرآن الكريــم، يجمــع بــن 

جــال التصميــم وســهولة االســتخدام، الفائز بجائــزة الكويــت الدولية 

يف دورتهــا الثامنــة كأفضــل تطبيــق قــرآن، يأتيكــم مــن مركــز تفســر 

للدراســات القرآنيــة.

تحميل

http://onelink.to/8wu5xr
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الكشاف - املكتبة القرآنية

ــة  ــات املهم ــا والخدم ــن املزاي ــد م ــاف بالعدي ــق الكش ــع تطبي يتمت

لطلبــة العلــم والباحثــن؛ حيــث يضــم أكــر مــن 50 كتابـًـا وأكــر مــن 

490 مجلــًدا يف أكــر مــن 200 ألــف صفحــة ألوثــق املفرسيــن يف بيــان 

معــاين القــرآن الكريــم، مــع إمكانيــة البحــث بطريقــة علميــة ليســهل 

عــى طالــب العلــم الوصــول إىل املعلومــات املوثقــة.

تحميل

http://onelink.to/kux838
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Khatmah | ختمة

تطبيــق ختمــة يســاعدك عــى ختــم القــرآن الكريــم حيــث يقــدم لك 

وردك اليومــي حســب املــدة التــي تريــد أن تختــم املصحــف فيهــا، 

كــا يقــوم بتنبيهــك يوميــا لتذكــرك بالــورد يف الوقــت الــذي تحــدده.

تحميل

http://onelink.to/e9uy2v
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الباحث القرآين

يســهل دراســة القــرآن وفهمــه – فيــه كل مــا يحتاجــه 

ــر يف آيــات اللــه تعــاىل ومعــاين كتابــه  الباحــث واملتدبّ

الكريــم:

تحميل

http://onelink.to/md49sp
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Ayat: Al Quran | آيات: القرآن الكريم 

آيــات : القــرآن الكريــم : مــروع املصحــف اإللكــرتوين بجامعــة امللــك 

ســعود.

تحميل

http://onelink.to/mjhu52
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القرآن تدبر وعمل

القــرآن تدبــر وعمــل هــو منهــج متكامــل محكَّــم ومتخصــص يف التدريــب عــى تدبــر 

القــرآن الكريــم والعمــل بــه وفــق منهــج أهــل الســنة والجاعــة

تحميل

http://onelink.to/bptj6x


14

إذاعات القرآن
تطبيــق إذاعــات علــوم القــرآن الكريــم وترجاتــه هــو أحــد التطبيقــات 

التــي طورتهــا لجنــة الدعــوة اإللكرتونيــة التابعــة لجمعيــة النجــاة 

ــم  ــرآن الكري ــر الق ــق إىل ن ــدف التطبي ــت. يه ــة الكوي ــة بدول الخري

ــر املســلمن  ــرف غ ــن الجــدد وتع ــاط املســلمن واملهتدي ــادة إرتب وزي

ــم القــرآن. عــى تعالي

تحميل

http://onelink.to/btfrqr
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 Great Quran | القرآن العظيم 

يتميــز تطبيــق القــرآن العظيــم باعتــاده لطبعــة مجمــع امللــك فهــد لطباعــة 

املصحــف باملدينــة املنــورة واألزهــر الريــف، وتتــم مراجعتــه آيــة آيــة بشــكل 

ــل لجنــة علميــة ُمجــازَة بالقــراءات العــر؛ فتدبــر كام اللــه  مســتمر مــن ِقبَ

بقراءتــك القــرآن وأنــت مطمــن النفــس مــن عــدم وجــود أي تحريــف فيــه.

تحميل

http://onelink.to/ax3xe6
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القرآن الكريم والتفسري الصويت 

 iQuran Pro

ــاً  ــم وفق ــرآن الكري ــرة التفســر الصــويت للق ــدم ألول م ــق يق تطبي

لتفســر الســعدي. 

قــرآن كامــل مــع أكــر مــن 35 ترجمــة تدعــم عــرض شــبيك واضــح 

وعــرض بورتريــه وأفقــي يف كل الشاشــات

* التجويــد امللــون )النطــق(: ُغنــة وإخفــاء وإدغام وإقــاب وقلقلة. 

ــد  ــة التجوي ــدم خدم ــامل يق ــة يف الع ــف الذكي ــج للهوات أول برنام

املرمــزة باأللــوان باســتخدام أحــدث محــرك ديناميــيك للعــرض.

تحميل

تحميل

http://onelink.to/hwnjrg
http://onelink.to/cs69u5
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Golden Quran | املصحف الذهبي 

ُمدكر 

مصحــف الذهبــي برنامــج متخصــص بعــرض القــرآن الكريــم 

وإســتاعة بصــورة تفاعليــة ميــرسة.

كِــر لتيســر تعلـُـم القــرآن الكريــم ) تــاوًة و تســميعاً  دَّ نســعى يف مُّ

و تلقينــاً( ملختلــف الفئــات، مــن خــال تطبيقــات األجهــزة الذكيــة، 

ــة مــع أمهــر املقرئــن عــى  حيــث يقــدم التطبيــق جلســات فردي

مــدار الســاعة.

تحميل

تحميل

http://onelink.to/9e3zvm
http://onelink.to/cs69u5
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مصحف املدينة

مصحــف تفاعــي بتصاميم متنوعــة، تســاعد القارئ عى االســتمتاع 

بالتــاوة، باإلضافــة إىل أدوات تســهل عمليــة الحفــظ للطالب، ميكن 

أن يكــون مصحــف يخــدم حلقــات التحفيــظ ومــدارس القــرآن عى 

مســتوى العامل

تحميل

Convey | بلغوا

أكــر مــن 300 صــورة عاليــة الجــودة يف مختلــف املواضيــع 

واملناســبات. مــع إمكانيــة مشــاركة ترجــات مركز نور إنرتناشــيونال 

للقــرآن الكريــم لــكل مــن اللغــة اإلنجليزيــة والفرنســية واألســبانية 

والاتينيــة.

تحميل

http://onelink.to/q8j64p
http://onelink.to/he92zx
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املصــيل

تدارس القران

يســتخدمه أكــر مــن 17 مليــون مســلم حــول العــامل، والــذي يقــدم 

لــك األذان ومواقيــت الصــاة بكامــل الدقــة عــى حســب دولتــك 

ومدينتــك، وينبهــك بأجمــل أصــوات األذان يف أوقــات الصــاة 

ــارك. وبحســب اختي

 مصحــف جديــد تتلــوا مــن خالــه القــرآن الكريــم ، و تجــد يف كل 

آيــة منــه وقفــات متنوعــه ، تبحــر بهــا إىل كنــوز القــران وتنهــل مــن 

آللــئ خراتــه 

تحميل

تحميل

http://onelink.to/7nqtrw
http://onelink.to/v787bj
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نختم

تحميل

ريحان لتعليم القرآن

تقــوم فكــرة التطبيــق األساســية عــى ربــط طــاب القــرآن الكريــم 

مبعلميهــم وإتاحــة تصفــح الجلســات واملقــريئ مــع إمكانيــة طلــب 

أكــر مــن نــوع مــن الخدمــات يقــوم بتقدميهــا املعلمــن املعتمدين 

ــد  ــرض دروس تجوي ــة إىل ع ــا، باإلضاف ــا وهاتفي ــم نصي ومحادثته

مرئيــة وتصفــح القــرآن الكريــم مــع تفســره.

تحميل

http://onelink.to/ksyq4a
http://onelink.to/urzhce
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 رتل Rattil | تعلم تجويد القرآن

Tahfiz تحفيظ القرآن الكريم

تطبيــق لتعلــم وحفــظ القــران الكريــم بالصــوت ســيفيدك يف حفظ 

ــهل  ــرس وس ــكل مي ــم بش ــرآن الكري ــظ الق ــم، حفي ــران الكري الق

للشــيخ محمــد صديــق املنشــاوي املصحــف املعلم، تطبيــق تحفيظ 

القــران الكريــم لألطفــال والكبــار

شــبكة اجتاعيــة عامليــة متخصصــة لتعليــم تــاوة القــرآن الكريــم وتجويــده، 

شــارك معنــا يف تســجيل عــدد ال محــدود مــن التــاوات اليوميــة عــى شــبكة 

رتــل واســتفد مــن تعليقــات القــراء املجازيــن. رتــل مجتمــع الكــرتوين للقــراء 

واملتعلمــن ومحبــي تعلــم التــاوة والتجويــد يف مــكان واحــد. رتل يســاهم يف 

تحســن تاوتــك وتجويــدك للقــرآن الكريــم مــن خــال املشــاركة اليوميــة يف 

تســجيل تاوتــك دون التقيــد بزمــان أو مــكان محــدد. رتــل أحــد برامــج املركز 

الخــري لتعليــم القــرآن وعلومــه بالخــر والدمــام )بيــان(.

تحميل

تحميل

http://onelink.to/waxw46
http://onelink.to/aka46b
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املصحف املدريس

ــن  ــع ب ــذي يض ــه ال ــن نوع ــرتوين األول م ــق اإللك التطبي

يــدي الطالــب والطالبــة املصحــف الكريــم وفــق املنهــج 

ــم. ــوزارة التعلي ــدرايس املعتمــد ب ال

ــم  ــات ومعل ــاين الكل ــد يتضمــن مع ــرآين تفاعــي رائ ــق ق تطبي

القــرآن والعديــد مــن التــاوات والرتجــات واملزيــد. ميلــك ميــزة 

ــورق الطبيعــي  ــة عــى االيفــون وهــي محــاكات حركــة ال جميل

ــد تقليــب االوراق عن

تحميل

Bayan Quran 3 | بيان القرآن

تحميل

http://onelink.to/upgcsh
http://onelink.to/h432h6
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القارئ جامع التالوات

ــاوات  ــح االســتاع إىل ت ــاوات بأكــر مــن 50 لغــة، تتي جامــع الت

أكــر مــن 900 قــارئ مــن مشــاهر القــرّاء حــول العــامل بالروايــات 

 https://zekr.online ــع ــن خــال موق ــة م املختلف

والتطبيق التابع له.

تطبيــق لتعلــم وحفــظ القــران الكريــم بالصــوت ســيفيدك يف حفظ 

ــهل  ــرس وس ــكل مي ــم بش ــرآن الكري ــظ الق ــم، حفي ــران الكري الق

للشــيخ محمــد صديــق املنشــاوي املصحــف املعلم، تطبيــق تحفيظ 

القــران الكريــم لألطفــال والكبــار

تحميل

اتلوها صح - تعليم القرآن

تحميل

http://onelink.to/alquran
http://onelink.to/d5sp4f
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مصحف مكة

قــراءة القــرآن الكريــم بروايــة حفــص، بالخــط العثــاين، مــن طبعــة 

ــة مريحــة للعــن.  ــواٍن هادئ ــن أل ــد، ضم ــة الجدي مصحــف املدين

يحتــوي عــى التفاســر، ترجــات املعــاين، التــاوات الصوتيــة، 

ــر  ــة الخواط ــة، إضاف ــات املرجعي ــذيك، العام ــدم وال ــث املتق البح

ــاركة ــرات، املش ــن التدب وتدوي

ــة  صــادر عــن مجمــع امللــك فهــد لطباعــة املصحــف الريــف باملدين

املنــورة يتضمــن نســختان بدقة عاليــة مع التفســر امليــرسَّ ورشح غريب 

األلفــاظ وترجمــة املعــاين وإمكانيــة البحث ومتابعــة ورد القراءة وســاع 

تــاوة اآليــات بصــوت مشــاهر القــراء

تحميل

ُمصحف املدينة النبوية

تحميل

http://onelink.to/54zt2q
http://onelink.to/h8z5z8
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املصحف الجامع

ــاين  ــات مع ــر وترج ــاوات والتفاس ــع للت ــق جام ــع تطبي ــف الجام املصح

القــرآن الكريــم. مــن خــال هــذا التطبيــق ميكنــك االســتاع إىل تــاوة عــدة 

قــراء مــن العــامل اإلســامي بعــدة روايــات، مــع التفاســر املختلفــة، وترجمــة 

معــاين القــرآن بعــدة لغــات، وخصائــص للبحــث الرسيــع، واالســتاع املحــدد 

بزمــن، وتدويــن الخواطــر عــى اآليــات.

تحميل

تحميل

مصحف الحمد اإللكرتوين للقرآن 

ــي و  ــة وردك اليوم ــراءة ومتابع ــى ق ــك ع ــد يعين ــف الحم مصح

االســتاع للتــاوات الصوتيــة، مســاعدتك عــى حفــظ كتــاب اللــه

ـم معــاين آياتــه، مــن خــال واجهــة ســهلة االســتخدام  وتعلّـُ

جذابــة بتصميــات 

http://onelink.to/ub9f2s
http://onelink.to/rkg4fx
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مصحف املنشاوي

ــد  ــيخ »«محم ــاوة الش ــتاع إىل ت ــم، لاس ــر الحج ــف وصغ ــق خفي تطبي

صديــق املنشــاوي« - مــن املصحــف املُرتِّــل دون الحاجــة لاتصــال باإلنرتنــت

تحميل

تحميل

قرآننا
تطبيقات القرآن الكريم يف تطبيق واحد!

املصحــف الريــف مــع عــدد مــن املميــزات باإلضافــة إىل ترجمــة معــاين القــرآن الكريــم بأكــر مــن 35 

لغــة مختلفــة، تــاوات القــرآن بأكــر مــن 250 قــاريء يف العــامل اإلســامي، تفســر القــرآن ب 8 تفســرات 

مختلفــة، إعــراب القــرآن الكريــم، إضافــة ورد يومــي للقــرآن، قصــص القــرآن الكريــم )24 قصــة مرســومة 

ــدى  ــه ل ــت املعلوم ــة لتثبي ــة كل قص ــئلة يف نهاي ــك أس ــوت وكذل ــغيل الص ــع تش ــال م ــه لألطف وملون

أطفالكــم(، األذكار .. أكــر مــن 50 ذكــر صحيــح مــن أذكار الكتــاب والســنة النبويــه مــع إمكانيــة تشــغيل 

الصــوت، التفســر الصــويت، محفــظ القــرآن الكريــم

http://onelink.to/pwhmxz
http://onelink.to/s577nx
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مصحف التالوة

هــو نســخة شــاملة ومطــورة مــن املكتبــة الصوتيــة للقــرآن 

)MP3 Quranــم )موقــع وتطبيــق الكري

تحميل

تحميل

املصحف متعدد اللغات
معــاين القــرآن الكريــم بلغتــك لخدمــة غــر الناطقــن 

باللغــة العربيــة يف كل مــكان.

http://onelink.to/dsz3xh
http://onelink.to/e27gkf
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حفظ القرآن الكريم

مصحف القرآن الكريم مع ترجات وتفاسر مختلفة

تحميل

تحميل

عدنان معلم القرآن 
تطبيــق تفاعــي لألطفــال لتعلــم وحفــظ القــرآن لجزء 

عــًم واألحــرف الهجائيــة وأكــر 12 دعــاء

http://onelink.to/mryq2b
http://onelink.to/bryykz
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Wazaker | وذكِّر
إن رســالة القــرآن الكريــم هــي رســالة أبديــة وعامليــة ، وهــي 

تقــدم إرشــادات حــول كل جوانــب الحيــاة البريــة ، لــذا 

ــة  ــك هــذه الرســالة بطريق ــدم ل ــر يحــاول أن يق ــج وذك برنام

مبتكــره وبســيطة مــن خــال إرســال أيــه يوميــا مــن القــرأن.

تحميل

تحميل

مصحف آيات
مصحــف القــرآن الكريــم بتصميــم مريح للعــن بدون 

الحاجــة لإلنرتنت

http://onelink.to/mryq2b
http://onelink.to/x76mn4
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مصحف عني التعليمي
ــح للطالــب وويل األمــر  ــة يتي ــق الكــرتوين لألجهــزة الذكي تطبي

إمكانيــة تصفــح الســور املقــررة كمنهــج درايس، كــا يتيــح لهــم 

العديــد مــن الخصائــص 

تحميل

تحميل

مصحف الحرمني الرشيفني
محــاكاة الكرتونيــة للمصحــف الريــف يقربــك مــن القــرآن الكريــم 

ويجعلــه يف متنــاول أيــدى النــاس بشــكل ســهل وســلس، حيــث يعرض 

لــك التطبيــق ســور القــران الكريــم بالعديــد مــن اللغــات لــى نقــدم 

اكــر اســتفاده متاحــه حــول العــامل .

http://onelink.to/dem8fw
http://onelink.to/jg2jps
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تحميل

مصحف الحرمني
مصحف للقرآن الكريم بشكل عرصي وإبداعي

املعلم
ــرآن  ــاوة الق ــم ت ــة لتعلي ــر الخري ــة الحــاج واملعتم ــة هدي ــه جمعي  تقدم

الكريــم، التطبيــق هــو األول والوحيــد حــول العــامل الــذي يتــاز باســتخدام 

تقنيــات الــذكاء االصطناعــي يف التعــرف عى صــوت القــارئ، ويدعم التطبيق 

)52( لغــة، باإلضافــة إىل تســهيل عمليــة الحفــظ، وأحــد أهــم مزايــاه خاصية 

البحــث بالصــوت مــا يســهل عــى األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن اســتخدامه، 

نــال التطبيــق عــى جوائــز عامليــة مــن أبرزهــا جائــزة أمــر الكويــت لحفــظ 

القــرآن الكريــم، وجائــزة جامعة الــدول العربية »اإللســكو« فــرع التطبيقات 

التعليمية.

تحميل

http://onelink.to/urkuec
http://onelink.to/wdprcw
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مكتبة القرآن الكريم الصوتية

عبد الباسط عبد الصمد 

تجويد - قرآن كامال

القران الكريم - السديس 

والرشيم

القرآن الكريم كامل : استامع بصوت جميع القراء

تحميل

تحميل تحميل

تحميل

 ماهر املعيقيل القرآن 

تحميل

http://onelink.to/xaejb5
http://onelink.to/cvu7na
http://onelink.to/39m97y
http://onelink.to/jmyqak
http://onelink.to/a2uxvv
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 املصحف املعلم للصغار 

 محفظ القرآن 

Halaqat - حلقات

Elmohafez TV - محفظ الوحيني

القرآن نورين - تعليم القرآن

تحميل

تحميل

تحميل

تحميل

تحميل

http://onelink.to/xaejb5
http://onelink.to/2jd5zt
http://onelink.to/fvwjwn
http://onelink.to/mxhjek
http://onelink.to/h7q2sv
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سورة البقرة الشهر املقرئني

Eqra›a Quran Reader
القرآن الكريم كامال بدون 

 Tafsir تفسري القرآن الكريم

Elmohafez TV - محفظ الوحيني

 التفسري امليرس ٠3 

alkahf سورة الكهف

تحميل

تحميل
تحميل

تحميل

تحميل

تحميل

تحميل

http://onelink.to/scn68w
http://onelink.to/3agajd
http://onelink.to/uqp47a
http://onelink.to/uqp47a
http://onelink.to/mxhjek
http://onelink.to/vnjk8a
http://onelink.to/wbfpx7


تطبيقات متوفرة 
ios لنظام أبل

فقط
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 ترتيل | أكرب شبكة تعليمية للقرآن 

ــكام  ــادات بأح ــع إرش ــة، م ــع صوتي ــجيل مقاط ــى تس ــادرون ع ــرتكون ق املش

التجويــد والتــاوة، يضــم التطبيــق معلمــن تــاوة مجازيــن بتعليم تــاوة القرآن 

الكريــم قادريــن عــى تحســن قدراتــك يف التــاوة برسعة وبســهولة كل مشــرتك 

لديــه صفحــة شــخصية بــه لتحفيــظ التــاوات وملتابعــة املشــرتكن االخريــن

https://apps.apple.com/sa/app/%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D9%87/id815561897
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الفانوس - محرك بحث قرآين 

مثــل جوجــل لإلنرتنــت ولكنه باحــث متخصص ومتقــدم للقرآن، فكا تســتطيع 

البحــث يف الشــبكة العنكبوتيــة عــى أدق األمــور بكافــة األشــكال ســوف يعينك 

تطبيــق الفانــوس مــن البحــث يف القرآن عــن أدق األمور وبعدة أشــكال وســوف 

تبحــر كــا مل تبحــر مــن قبــل لتجــد ضالتــك يف كتــاب اللــه بــاذن الله

https://apps.apple.com/us/app/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85/id543646326
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Mus›haf | مصحف آي-فون إسالم 

Quran Tafsir | تفسري القرآن 

 مســتخدم مصحــف آي-فــون إســام يختــار كل يشء، يحمــل 

ــذي  ــيخ ال ــار الش ــه، يخت ــراءة في ــع الق ــاح م ــذي يرت ــف ال املصح

يفضــل الســاع إىل القــرآن بصوتــه، وكذلك التفســر، وحتــى طريقة 

ــه اختيارهــا. ــب الصفحــات ميكن تقلي

هــذا التطبيــق يعــرض القــرآن يف الخــط العثــاين مــع التفســر يف 

األســفل٫ الضغــط عــى أي آيــة ســيعرض تفســر تلــك اآليــة. النــص 

ــع  ــازة م ــة املمت ــط بالدق ــان الخ ــا يدع ــر كاه ــرآين والتفس الق

ميــزة التكبــر والتصغــر٫

https://apps.apple.com/sa/app/mushaf-%D9%85%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A2%D9%8A-%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/id328962407
https://apps.apple.com/sa/app/quran-tafsir-%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86/id442158525


39

القرآن الكريم
إهداء من بيت التمويل الكويتي “بيتك«

Elmohafez Lite | محفظ الوحيني 

برنامــج القــرآن الكريــم برنامــج متخصــص بعــرض القــرآن الكريــم 

وإســتاعة بصــورة تفاعليــة ميــرسة. يوظــف الرنامــج البيئــة 

الجديــدة عــى هواتــف اآلي فــون مــا يتيــح للمســتخدم التفاعــل 

ــات  ــاظ بجالي ــع اإلحتف ــرس م ــهولة وي ــم بس ــرآن الكري ــع الق م

املصحــف الريــف مــن خطــوط بالرســم العثــاين ونقــوش دالئــل 

ــات والســور. اآلي

 يتيــح لــك إمكانيــة حفــظ القــرآن الكريــم بالقــراءات بالرســم العثــاين والســنة 

ــص  ــراءة الن ــار وق ــو اختي ــك ه ــا علي ــهلة. كل م ــة س ــون بطريق ــة واملت النبوي

ــد  ــص. بع ــي الن ــن يختف ــك يف ح ــجيله بصوت ــم تس ــارئ ث ــن الق ــاعه م وس

ــص مــرة أخــرى وتشــغيل  ــق بعــرض الن ــاء مــن التســجيل يقــوم التطبي االنته

صوتــك لــيك تطابقــه بالصــواب. ميكنــك متابعــة نســبة الحفــظ يف كل ســورة أو 

ــث وســاع التســجيل يف أي وقــت. ــاب حدي كت

https://apps.apple.com/us/app/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/id385990290
https://apps.apple.com/sa/app/elmohafez-lite-%D9%85%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86/id890557330


40

القرآن الكريم كامالً | املصحف املرتل 

Eqra›a Quran Reader

املصحف املرتل هو تطبيق لساع القرآن الكريم بأصوات 19 من 

أشهر قراء الوطن العريب

ــتخدام  ــهل اإلس ــيط وس ــم، بس ــرآن الكري ــراءة الق ــق لق ــو تطبي ــرأ ه إق

ويعمــل بكفائــة عاليــة ، متوفــر باللغــة العربيــة واإلنجليزيــة واليابانيــة.

https://apps.apple.com/sa/app/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%84/id807037901
https://apps.apple.com/sa/app/eqraa-quran-reader/id387178273
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املنشاوي تحفيظ القرآن الكريم 

ــال (  ــد أطف ــع تردي ــل )م ــم كام ــرآن الكري ــم - الق املصحــف املعل

ــق املنشــاوي ــد صدي ــارئ الشــيخ محم بصــوت الق

https://apps.apple.com/sa/app/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF/id879763249


تطبـيقات متــوفرة 
لنظام أندرويد فقط



43

 Quran القرآن الكريم كالم الله

- القرآن الكريم كامل مع التجويد.

 HD مصحف التجويد

يحتــوى التطبيــق عــى صــور عالية الوضــوح لصفحــات القــرآن الكريم 

ــى  ــف ع ــات املصح ــوي صفح ــون. تحت ــد املل ــف التجوي ــن مصح م

جــدول يوضــح عامــات األحــكام التجويديــة ىف نهايــة كل صفحــة.

 املصحف برواية حفص عن عاصم.

 Quran Tajweed International

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.baswedan.quran&hl=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Quran.Tajweed&hl=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cordoba.android.alqurancordoba&hl=ar
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مصحف الشربمي ألحكام 
التجويد

 Quran Majeed

حامل القرآن

املصحف عى طبعة مصحف املدينة النبوية القديم، يناسب الحفاظ

ويحتوي عى ألوان لبيان أحكام التجويد من إعداد دار املعرفة

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bakkasoft.quran_alshubrami&hl=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=wali.alquran.holyquran&hl=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=apps.wursha.quran_tjwid&hl=ar
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The Quran – القران 
 Explore, Search and Corpus 

ال يوفــر لقــراء القــرآن فقــط خيــارات لقــراءة القــرآن الكريــم واســتاعه ، 

بــل الذهــاب إىل العمــق وتحليــل الكلــات وكذلــك لفهــم أفضــل. يوفــر 

هــذا التطبيــق الجديــد الفريــد واملفيــد لقــراء القــرآن الكثــر مــن امليــزات 

اإلضافيــة التــي توفــر دليــل بحــث وأبحــاث أكــر تقدمــاً مــع منهــج ســهل 

لفهــم التفســر الصحيــح للقرآن.

القرآن الكريم بدون انرتنت

 ezQuran

https://play.google.com/store/apps/details?id=the.explorer.quran.app&hl=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.maher4web.quran&hl=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=digitalummah.ezquran.android&hl=ar
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ختم القرآن الكريم

قرآن - قالون

ينظــم ويســاعد عــى ختــم القــران الكريــم 

ضمــن مــدة معينــة أو بتحديــد ورد يومــي

مصحف الجزائر برواية 
ورش عن نافع من طريق األزرق

املصحف الثاين الذي طبع سنة 1403هـ ، 13 سطرًا ، 707 صفحة

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simppro.khatmQuran&hl=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.labs.androidquran.qaloon&hl=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.khalnadj.khaledhabbachi.quranwarshdz&hl=ar
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القرآن الكريم بخط كبري رشح كلامت تفسري

 Al-Quran Pro with Audio &
 Translation

 )MP3( القــرآن الكامــل مــع ترجــات إىل 27  لغة مختلفة ، والصــوت 

تــاوة لجميع ســورة القــرآن الكريــم بالكامل

القرآن الكريم مع تفسري ومعاين كلامت

ــاً  ــق متام ــدون اتصــال باالنرتنــت وهــو مطاب ــم كامــاً ب القــران الكري

ــاين  ــر مع ــة، يوف ــوان  مريح ــح و أل ــط واض ــي وبخ ــف الورق للمصح

الكلــات والتفســر امليــرس ودعــاء ختــم القــرآن الكريــم وغرهــا مــن 

ــزات. املي

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simppro.quran.t&hl=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fiapps.alquran.pro&hl=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simppro.quran&hl=ar
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حافظ القرآن 
 muslim-web.com من 

Easy Quran Hafiz

حفــظ  عــى  يســاعدك  مجــاين  إســامي  تعليمــي  تطبيــق  هــو 

القــرآن الكريــم بســهولة. وقــد دعــم الرتجمــة والرتجمــة الصوتيــة 

أيًضــا عــى مصحــف مدمــج ميكنــك  باللغــة اإلنجليزيــة. يحتــوي 

قراءتــه للرتجمــة الهنديــة والصينيــة واليابانيــة والبنغاليــة وغرهــا. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.muslim_web.quran&hl=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qabir.easyquranhafiz&hl=ar
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 تعاهدوا القرآن

Nouratel | نرتل 

أول تطبيــق ينتــج مقاطــع مرتجمــة إحرتافيــة للقــرآن 

الكريــم بصوتــك آو بصــوت عــدد مــن املشــايخ

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mo.taahdo&hl=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=nouratel.rasoulallah.net
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القرآن الكريم بدقة عالية بدون انرتنت

القرآن الكريم - مصحف ورش مع التفسري 
وميزات متعددة

القرآن الكريم - الحسني املسبع - ورش

القران الكريم كاماً بدون اتصال باالنرتنت

مطابق متاماً ملصحف ورش عن نافع الورقي

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simppro.quran.mushaf.offline&hl=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simppro.quran.warsh&hl=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simppro.quran.hassani.offline&hl=ar
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املكتبة الصوتية للقران الكريم - 

 MP3 Quran

ــرآن(،  ــري ق ــم )إم يب ث ــرآن الكري ــاملة للق ــة الش ــة الصوتي املكتب

 MP3 ــق ــع وتطبي ــن )موق ــة م ــث«. نســخة حديث »اإلصــدار الثال

Quran( مخصصــة للهواتــف الذكيــة لقــراءة القــرآن الكريــم 

واالســتاع إىل تاواتــه، برتتيــل أكــر مــن 230 مــن مشــاهر وأعــام 

ــامي. ــامل اإلس ــراء يف الع الُق

 تطبيــق القــران املجــاين االكــر تحميــا يف الســوق بوجــود 

اكــر مــن 10 مليــون مســتخدم.

https://play.google.com/store/apps/details?id=my.smartech.mp3quran&hl=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_hamada_yousef_o.MP3Quruan_2&hl=ar
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 ®Al Quran MP3 - Quran Reading

MP3 Quran - القران الكريم 

يشتمل عى كامل القرآن الكريم مع الرتجمة والحروف الصوتية 

والتاوة الصوتية لكل فصل من آيات القرآن وآياته. التطبيق يعلمك 

كيفية تعلم القرآن الكريم مع التجويد

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.QuranReading.qurannow&hl=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=my.smartech.mp3quran
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املصحف الذهبي

رحلة القرآن

التفاعــل مــع القــرآن الكريــم بســهولة ويــرس مــع اإلحتفــاظ 

بجاليــات املصحــف الريــف مــن خطــوط ونقــوش دالئــل اآليات 

ــور. والس

تطبيق تم إطاقه بهدف تشجيع املسلمن عى بناء عاقة فعالة ودامئة 

مع القرآن الكريم وذلك باملواظبة عى قراءة األوراد اليومية مع فهم 

معاين اآليات وتدبرها بطريقة سهلة وممتعة ومحفزة.

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.goldenquran.freesoft&hl=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=app.quranjourney.co&hl=ar
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خري زاد : مصحف ورش
 بالرسم العثامين

تطبيق مصحف تالوة 
 حفص عن عاصم

القرآن الكريم

القرآن الكريم كامل

مصحف املدينة 
برواية ورش

القرآن برو
 القرآن للمسلم

 Quran for Android -
 eQuran

 Simple Quran

https://play.google.com/store/apps/details?id=apps.wursha.quran_warsh&hl=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smartech.quran.mushaf.telawa.hafs&hl=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yallasoft.quran&hl=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.baswedan.quran_full&hl=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=info.mushaf.quranwarch&hl=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quanticapps.quranandroid&hl=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eQuran.allahguide.pa&hl=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.yufid.simplequran&hl=ar
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قراين   Quraniمصحف تالوات املنشاوي

مصاحف التيسري

Quran 7m القران الكريم

القرآن الكريم برواية ورش 
من طريق األصبهاين

القرآن املجيد

https://play.google.com/store/apps/details?id=my.smartech.reciter.menshawi&hl=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=islam.app.kilani.ali.group.korani
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alwa7y.mushaf.mushafapplication&hl=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran7m.free.main&hl=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elradwane.mushafwarch&hl=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.al.quran.al.majeed&hl=ar
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السديس قرآن كامل 
بدون انرتنت

سعد الغامدي قرأن كامل 
بدون نت

عبد الباسط قرأن كامل 
بدون نت

السديس قرأن كريم كامل 
صوت وصورة بدون نت

العجمي قرآن كامال 
بدون انرتنت

قرأن كامل بصوت العفايس 
بدون نت

سعد الغامدي قرآن
 بدون نت

Mishary Rashid
 Full Offline Quran MP3 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andromo.dev391844.app455786&hl=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.andromo.dev540689.app525669&hl=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.andromo.dev540689.app521311&hl=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andromo.dev391844.app748658&hl=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.andromo.dev540689.app520732&hl=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andromo.dev540689.app521605&hl=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andromo.dev391844.app756880&hl=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=rooh.apps.naaz.com.quran.mishary.rashid.offline&hl=ar
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