
 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : وقد مسع الكتاب كاماًل من أوله إىل آخره بفوتركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
  د.فاضل حممد كمبوع الزيدي

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس،  
 لذلك،ه أهالً  الروايته عنه وله أن يجيز من ير  م، وقد أجازه به إجازة خاصة 2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : وقد مسع الكتاب كاماًل من أوله إىل آخره بفوتركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
  الكرديد.حممد 

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  
 لذلك،ه أهالً  الروايته عنه وله أن يجيز من ير  م، وقد أجازه به إجازة خاصة 2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـوالعلوم الشملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي  التابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : وقد مسع الكتاب كاماًل من أوله إىل آخره بفوتركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
  م.د.ياسر فواز امحد سامل

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10املوافق  هـ  1442صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  
 لذلك،ه أهالً  الروايته عنه وله أن يجيز من ير  م، وقد أجازه به إجازة خاصة 2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 ام.واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلت
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 ســــمــاعإجـــــازة 

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : وقد مسع الكتاب كاماًل من أوله إىل آخره بفوتركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
  الشيخ علي بن العلمي السائحي اإلدريسي احلسين )بلعباس(

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  صحّ  
 لذلك،ه أهالً  الروايته عنه وله أن يجيز من ير  م، وقد أجازه به إجازة خاصة 2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة الـــــحـــــمـــــدغـــــانـــــم قـــــدوري  حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : وقد مسع الكتاب كاماًل من أوله إىل آخره بفوتركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
  الشيخ علي فاضل محادي الفهداوي احلسيين

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  
 لذلك،ه أهالً  الروايته عنه وله أن يجيز من ير  م، وقد أجازه به إجازة خاصة 2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 سن اخلتام.واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله ح
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : وقد مسع الكتاب كاماًل من أوله إىل آخره بفوتركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
  إبراهيم خضر حممود عالوي

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان 
 لذلك،ه أهالً  الروايته عنه وله أن يجيز من ير  م، وقد أجازه به إجازة خاصة 2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : وقد مسع الكتاب كاماًل من أوله إىل آخره بفوتركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
  إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم الفار

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  
 لذلك،ه أهالً  الروايته عنه وله أن يجيز من ير  خاصة م، وقد أجازه به إجازة  2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـوالعلوم الشملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي  التابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : وقد مسع الكتاب كاماًل من أوله إىل آخره بفوتركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
  إبراهيم حممد الزرزموني

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  
 لذلك،ه أهالً  الروايته عنه وله أن يجيز من ير  م، وقد أجازه به إجازة خاصة 2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملرف العام على املش

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : وقد مسع الكتاب كاماًل من أوله إىل آخره بفوتركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
  إمساعيل مجعة ابوزيد كمال الدين

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  صحّ ذلك وثبت في خمسة  
 لذلك،ه أهالً  الروايته عنه وله أن يجيز من ير  م، وقد أجازه به إجازة خاصة 2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : وقد مسع الكتاب كاماًل من أوله إىل آخره بفوتركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
  الصديق الذهيبأبوبكر 

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  
 لذلك،ه أهالً  الروايته عنه وله أن يجيز من ير  م، وقد أجازه به إجازة خاصة 2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـوالعلوم الشملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي  التابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : وقد مسع الكتاب كاماًل من أوله إىل آخره بفوتركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
  أمحد بن عبدالعظيم عبدربه اجلوهري

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  
 لذلك،ه أهالً  الروايته عنه وله أن يجيز من ير  م، وقد أجازه به إجازة خاصة 2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 سن اخلتام.واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله ح
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : وقد مسع الكتاب كاماًل من أوله إىل آخره بفوتركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
  أمحد عبدالكريم علي باشا

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان 
 لذلك،ه أهالً  الروايته عنه وله أن يجيز من ير  م، وقد أجازه به إجازة خاصة 2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : وقد مسع الكتاب كاماًل من أوله إىل آخره بفوتركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
  عبداهلادي عبدالسالم القلشأمحد 

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  
 لذلك،ه أهالً  الروايته عنه وله أن يجيز من ير  م، وقد أجازه به إجازة خاصة 2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـوالعلوم الشملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي  التابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : وقد مسع الكتاب كاماًل من أوله إىل آخره بفوتركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
  حسني بن حممد العواجي

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  
 لذلك،ه أهالً  الروايته عنه وله أن يجيز من ير  م، وقد أجازه به إجازة خاصة 2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملرف العام على املش

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : وقد مسع الكتاب كاماًل من أوله إىل آخره بفوتركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
  حسني ناصر مريى

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه  
 لذلك،ه أهالً  الروايته عنه وله أن يجيز من ير  م، وقد أجازه به إجازة خاصة 2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : وقد مسع الكتاب كاماًل من أوله إىل آخره بفوتركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
  حممد نبيل الزينرامز 

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  
 لذلك،ه أهالً  الروايته عنه وله أن يجيز من ير  م، وقد أجازه به إجازة خاصة 2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـوالعلوم الشملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي  التابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : وقد مسع الكتاب كاماًل من أوله إىل آخره بفوتركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
  رضا حممد أمحد دنان

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  
 لذلك،ه أهالً  الروايته عنه وله أن يجيز من ير  م، وقد أجازه به إجازة خاصة 2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملرف العام على املش

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : وقد مسع الكتاب كاماًل من أوله إىل آخره بفوتركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
  سلمان صابر املرغالني

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان 
 لذلك،ه أهالً  الروايته عنه وله أن يجيز من ير  م، وقد أجازه به إجازة خاصة 2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : وقد مسع الكتاب كاماًل من أوله إىل آخره بفوتركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
  حيدر علي اجلميليصاحل 

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  
 لذلك،ه أهالً  الروايته عنه وله أن يجيز من ير  م، وقد أجازه به إجازة خاصة 2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـوالعلوم الشملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي  التابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : وقد مسع الكتاب كاماًل من أوله إىل آخره بفوتركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
  طاهر بن زاهر بن مسعود العزواني

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10املوافق  هـ  1442صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  
 لذلك،ه أهالً  الروايته عنه وله أن يجيز من ير  م، وقد أجازه به إجازة خاصة 2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 ام.واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلت
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 ســــمــاعإجـــــازة 

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : وقد مسع الكتاب كاماًل من أوله إىل آخره بفوتركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
  طه عبدالعظيم علي ملوحه

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان 
 لذلك،ه أهالً  الروايته عنه وله أن يجيز من ير  م، وقد أجازه به إجازة خاصة 2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : وقد مسع الكتاب كاماًل من أوله إىل آخره بفوتركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
  عبدالرمحن أدهم غازي خلف

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  
 لذلك،ه أهالً  الروايته عنه وله أن يجيز من ير  م، وقد أجازه به إجازة خاصة 2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـوالعلوم الشملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي  التابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : وقد مسع الكتاب كاماًل من أوله إىل آخره بفوتركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
  عبدالرمحن حامت الضللي

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  
 لذلك،ه أهالً  الروايته عنه وله أن يجيز من ير  م، وقد أجازه به إجازة خاصة 2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملرف العام على املش

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : وقد مسع الكتاب كاماًل من أوله إىل آخره بفوتركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
  عبدالعزيز بن محود البليهي

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس،  
 لذلك،ه أهالً  الروايته عنه وله أن يجيز من ير  م، وقد أجازه به إجازة خاصة 2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : وقد مسع الكتاب كاماًل من أوله إىل آخره بفوتركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
  عبداهلل حامت الضللي

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  
 لذلك،ه أهالً  الروايته عنه وله أن يجيز من ير  م، وقد أجازه به إجازة خاصة 2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـوالعلوم الشملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي  التابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : وقد مسع الكتاب كاماًل من أوله إىل آخره بفوتركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
  عبداهلل حسن الطيف

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  
 لذلك،ه أهالً  الروايته عنه وله أن يجيز من ير  م، وقد أجازه به إجازة خاصة 2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملرف العام على املش

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : وقد مسع الكتاب كاماًل من أوله إىل آخره بفوتركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
  عبداجمليد بن حممد العصيمي

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس،  
 لذلك،ه أهالً  الروايته عنه وله أن يجيز من ير  م، وقد أجازه به إجازة خاصة 2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : وقد مسع الكتاب كاماًل من أوله إىل آخره بفوتركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
  عثمان زيراويعلي بن 

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  
 لذلك،ه أهالً  الروايته عنه وله أن يجيز من ير  م، وقد أجازه به إجازة خاصة 2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـوالعلوم الشملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي  التابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : وقد مسع الكتاب كاماًل من أوله إىل آخره بفوتركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
  علي سليم رسول اجلميلي

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  
 لذلك،ه أهالً  الروايته عنه وله أن يجيز من ير  م، وقد أجازه به إجازة خاصة 2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملرف العام على املش

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : وقد مسع الكتاب كاماًل من أوله إىل آخره بفوتركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
  عمر أمني خريي العاني

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان 
 لذلك،ه أهالً  الروايته عنه وله أن يجيز من ير  م، وقد أجازه به إجازة خاصة 2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : وقد مسع الكتاب كاماًل من أوله إىل آخره بفوتركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
  حممدتوفيق عبداحلفيظ حتاملةعمر 

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  
 لذلك،ه أهالً  الروايته عنه وله أن يجيز من ير  م، وقد أجازه به إجازة خاصة 2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـوالعلوم الشملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي  التابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : وقد مسع الكتاب كاماًل من أوله إىل آخره بفوتركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
  فيصل مرشد قائد البدجي

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  
 لذلك،ه أهالً  الروايته عنه وله أن يجيز من ير  م، وقد أجازه به إجازة خاصة 2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملرف العام على املش

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : وقد مسع الكتاب كاماًل من أوله إىل آخره بفوتركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
  قاسم طه السارة

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه  
 لذلك،ه أهالً  الروايته عنه وله أن يجيز من ير  م، وقد أجازه به إجازة خاصة 2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : وقد مسع الكتاب كاماًل من أوله إىل آخره بفوتركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
  حممد إقبال بهوتاماجد 

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  
 لذلك،ه أهالً  الروايته عنه وله أن يجيز من ير  م، وقد أجازه به إجازة خاصة 2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـوالعلوم الشملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي  التابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : وقد مسع الكتاب كاماًل من أوله إىل آخره بفوتركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
  حممد بدري مدراتي بن عبدالفتاح

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10املوافق  هـ  1442صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  
 لذلك،ه أهالً  الروايته عنه وله أن يجيز من ير  م، وقد أجازه به إجازة خاصة 2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 ام.واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلت
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 ســــمــاعإجـــــازة 

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : وقد مسع الكتاب كاماًل من أوله إىل آخره بفوتركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
  حممد حسن حممد حسن العلواني

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس،  
 لذلك،ه أهالً  الروايته عنه وله أن يجيز من ير  م، وقد أجازه به إجازة خاصة 2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : وقد مسع الكتاب كاماًل من أوله إىل آخره بفوتركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
  حسين عبدالغفارحممد 

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  
 لذلك،ه أهالً  الروايته عنه وله أن يجيز من ير  م، وقد أجازه به إجازة خاصة 2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـوالعلوم الشملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي  التابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : وقد مسع الكتاب كاماًل من أوله إىل آخره بفوتركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
  حممد خزان بن أمحد

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  
 لذلك،ه أهالً  الروايته عنه وله أن يجيز من ير  م، وقد أجازه به إجازة خاصة 2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملرف العام على املش

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : وقد مسع الكتاب كاماًل من أوله إىل آخره بفوتركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
  حممد خضر إمساعيل أبواحلسن

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس،  
 لذلك،ه أهالً  الروايته عنه وله أن يجيز من ير  م، وقد أجازه به إجازة خاصة 2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : وقد مسع الكتاب كاماًل من أوله إىل آخره بفوتركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
  ذوالقرنني مولوي عبداملالك احلويربحممد 

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  
 لذلك،ه أهالً  الروايته عنه وله أن يجيز من ير  إجازة خاصة م، وقد أجازه به  2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـوالعلوم الشملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي  التابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : وقد مسع الكتاب كاماًل من أوله إىل آخره بفوتركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
  حممد رزق عبدالتواب سيد

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  
 لذلك،ه أهالً  الروايته عنه وله أن يجيز من ير  م، وقد أجازه به إجازة خاصة 2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملرف العام على املش

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : وقد مسع الكتاب كاماًل من أوله إىل آخره بفوتركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
  حممد رضا أبوالفتح

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان 
 لذلك،ه أهالً  الروايته عنه وله أن يجيز من ير  م، وقد أجازه به إجازة خاصة 2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : وقد مسع الكتاب كاماًل من أوله إىل آخره بفوتركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
  حسنحممد طه 

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  
 لذلك،ه أهالً  الروايته عنه وله أن يجيز من ير  م، وقد أجازه به إجازة خاصة 2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـوالعلوم الشملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي  التابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : وقد مسع الكتاب كاماًل من أوله إىل آخره بفوتركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
  حممد علي أمحد قعشه

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  
 لذلك،ه أهالً  الروايته عنه وله أن يجيز من ير  م، وقد أجازه به إجازة خاصة 2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملرف العام على املش

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : وقد مسع الكتاب كاماًل من أوله إىل آخره بفوتركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
  حممد حممود موسى

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح  
 لذلك،ه أهالً  الروايته عنه وله أن يجيز من ير  م، وقد أجازه به إجازة خاصة 2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : وقد مسع الكتاب كاماًل من أوله إىل آخره بفوتركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
  حممداالمني عابدين الداه

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  
 لذلك،ه أهالً  الروايته عنه وله أن يجيز من ير  م، وقد أجازه به إجازة خاصة 2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـوالعلوم الشملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي  التابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : وقد مسع الكتاب كاماًل من أوله إىل آخره بفوتركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
  حممود عوض علي حممود

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  
 لذلك،ه أهالً  الروايته عنه وله أن يجيز من ير  م، وقد أجازه به إجازة خاصة 2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملرف العام على املش

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : وقد مسع الكتاب كاماًل من أوله إىل آخره بفوتركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
  حممود ناصر اخللف

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح  
 لذلك،ه أهالً  الروايته عنه وله أن يجيز من ير  م، وقد أجازه به إجازة خاصة 2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : وقد مسع الكتاب كاماًل من أوله إىل آخره بفوتركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
  حممد علي الزّنةمصطفى 

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  
 لذلك،ه أهالً  الروايته عنه وله أن يجيز من ير  م، وقد أجازه به إجازة خاصة 2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـوالعلوم الشملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي  التابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : وقد مسع الكتاب كاماًل من أوله إىل آخره بفوتركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
  نورالدين سعد احليالي

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  
 لذلك،ه أهالً  الروايته عنه وله أن يجيز من ير  م، وقد أجازه به إجازة خاصة 2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملرف العام على املش

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : وقد مسع الكتاب كاماًل من أوله إىل آخره بفوتركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
  وسام فاضل عبدالباقي إبراهيم

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  صحّ ذلك وثبت في خمسة  
 لذلك،ه أهالً  الروايته عنه وله أن يجيز من ير  م، وقد أجازه به إجازة خاصة 2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            
 


