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إذا أشــرق القــران فــي قلــب االنســان يزهــر باإليمــان وإذا أشــرق فــي الحيــاة ينيرهــا 
بالســعادة والهنــاء وإذا أشــرق فــي ســماء األمــة كان ضيــاء وأمنــا وإذا أشــرق فــي 

البشــرية اهتــدت الــى طريقهــا .
إلــى كل مــن يســعى لتظهــر ســمات الحيــاة القرآنيــة علــى الجــوارح وُتلحــظ علــى 

الســلوك فتكــون ثمــارا يانعــه لتربيــه ايمانيــه قرانيــه خطاهــا الــى جنــات النعيــم.
إلى كل من أسعد نفسه فقدم العطاء في سبيل خدمة كتاب الله جّل وعّز.

إلــى كل مــن أحــب الخيــر فتقلــد وســام الخيريــة مــن حديــث خيــر البريــة، قــال عليــه 
الصــاة والســام: 

انبعــاث  الرســالة وأرض  الكريــم فــي جنبــات منبــع  القــران  الحديــث عــن  وعنــد 
ــا صــورة الجمعيــة الخيريــة لتحفيــظ القــران الكريــم  ــور الهدايــة تتجلــى فــي أذهانن ن

بالمدينــة المنــورة علــى صاحبهــا أزكــى الصلــوات وأزكــى التســليم.
بعظيم أثرها وعريق تاريخها.. وانجازاتها التي جاوزت الحدود لتسع العالم أجمع

والقســم النســوي الــذي هــو مــن أصولهــا ومهدهــا والــذي ابتــدأت بذرتــه ببــذره 
طيبــة بذرتهــا الدكتــورة ســهيلة زيــن العابديــن حمــاد عــام 1405هـــ

بحلقة في برج الحماد بعدد بسيط من الملتحقات وبدأت بمدرسة دار الفرقان
فتوافــدت وفــود الطالبــات ليتــم افتتــاح مدرســتي دار القــرآن ودار الهــدى فــي 

نفــس العــام وعــام 1406 هـــ وافتتــاح مدرســة دار النــور عــام 1407هـــ
ومــن هنــا بــدأ امتــداد المــدارس فــي مناطــق المدينــة المنــورة وقراهــا ليبــدأ 
قــاش  الزهــراء  فاطمــة  األســتاذة  يــد  علــى  المــدارس  لهــذه  اإلداري  التوجيــه 

1405 و1409 هـــ بيــن عــام  واألســتاذة فاديــة بيضــون مــا 
ونشــأ صــرح التوجيــه واإلشــراف مــع تأســيس قســم الشــؤون التعليميــة وتوالــت 
اإلنجــازات بضــم جميــع حلقــات تحفيــظ القــران للبنــات بالمدينــة تحــت لــواء القســم 

النســوي.
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وبفضل من الله تعالى ثم بجهود مباركة كان التطور والتقدم التالي آنذاك :
• افتتاح فصول تعليم القران لغير الناطقات بالعربية

• افتتــاح اول الفصــل لتعليــم القــراءات العشــر مــن المدينــة المنــورة فــي العشــرين 
بعــد االلــف واألربعمائــة عــام وكان علــى يــد الشــيخة الفاضلــة زينــب ســيدات 
تلميــذة الشــيخ أبراهيــم األخضــر بــن علــي القيــم والــذي كان لــه الفضــل بعــد 
اللــه فــي تأســيس تصحيــح التــاوة لــدى معلمــات ومنســوبات القســم النســوي 

ــز لــأداء القرآنــي. ونهــج المنهــج التعليمــي المتمي
• افتتــاح اول مدرســه قرانيــه لريــاض االطفــال عــام 1414هـــ وتوالــى افتتاحهــا حتــى 

أصبحــت 6 مــدارس قرآنيــة بحلــول عــام 1427هـ
• وفــي هــذه الفتــرة وبعــد اعــان مســابقة الملــك ســلمان حفظــه اللــه بمســابقه 
تحفيــظ القــران الكريــم شــاركت الجمعيــة مــع أول دورة للمســابقة عــام 1419هـــ

وتوالــت اإلنجــازات فــي القســم حتــى تــم افتتــاح المــدارس األهليــة لتحفيــظ القــران 
الكريــم للبنــات التابعــة لــوزارة التعليــم .

وافتتــاح الحلقــات المجتمعيــة لحفــظ القــران الكريــم فكانــت أول حلقــة، حلقــة 

التائبــات بالســجون وتــم افتتاحهــا عــام 1424هـــ 
• ثم حلقتي مكافحة التسول ومستشفى الوالدة عام 1428 هـ 

• وحلقة جامعة طيبة عام 1431 هـ 
• وحلقة جمعية رؤية عام 1441 هـ 

• وآخرها حلقة غسيل الكلى والتي تم افتتاحها عام 1442 
• وتوالــت اإلنجــازات افتتــاح قســم اإلشــراف التربــوي وبتأســيس وافتتــاح معهــد 

إعــداد معلمــات القــران الكريــم عــام 1439هـــ



لجمعية تحفيظ القران بالمدينة التقرير السنوي لجميع األقسام 9293

ومنــذ ذلــك الحيــن وفضــل اللــه علــى القســم النســوي متوالــي ومتتابــع فمــع تغيــر اإلدارات 
واإلنجــازات فــي تســامي.

 وفيما يلي نبذه من هذه االنجازات خال فتره الماضية:

مدرسة وحلقة

أكثر من 874 خاتمة

1417 مستفيدة

71 قارئة

66 فائزة مديرة

معلمة

طالبة

عدد مدارس التحفيظ

عدد المديرات

عدد المعلمات

عدد الطالبات

199

168

705

18701

عدد خاتمات المصحف منذ 10 أعوام

عدد المستفيدات من معهد إعداد المعلمات

عدد خريجات السند والقراءات

عدد الفائزات في مسابقة الملك سلمان حفظه الله
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ويضم القسم النسوي حاليا العديد من األقسام اإلدارية وهي:

وفيما يلي نستعرض الصور المشرقة من الجهود المباركة إلنجازات القسم النسوي:

1442هـ1441هـ1440هـ1439هـ1438هـ1437هـ1436هـ1435هـالعام

150161187188188193190199عدد المدارس والحلقات

55566556الحلقات المجتمعية

2730333535323332عدد الموجهات

9097171188174150159168عدد المديرات

8508231092989993726781705عدد المعلمات

1428217210245432893530280201702051518701عدد الطالبات

400483328312427334445131التوجيه والمباشرات

300250270263290219191223االجازات

806036312445180النقل

4525331447326117االستقالة

805039993190440المقابالت اإلدارية

300260224344118039417526المقابالت التعليمية

األقسام 
اإلدارية

الشؤون المالية واإلداريةالشؤون التعليمية

العالقات العامة واإلعالممعهد إعداد المعلمات

مسابقة الملك سلمان حفظه الله

قسم الشؤون التعليمية



قسم
الشؤون التعليمية
) القسم النسوي(



لجمعية تحفيظ القران بالمدينة التقرير السنوي لجميع األقسام 9899
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2042892282903002097643عشرون جزءًا

2804133384854122621475خمسة عشر جزءًا

4556226246666264372191عشرة أجزاء

96313041241133112928465071خمسة أجزاء

12010123624935418314925سيدات كبيرات

27003500377722493525684647404219تسجيل الطالبات
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االستقالة

المقابالت اإلدارية

النقل
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المقابالت اإلداریة
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ه۱٤٤۱
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289

228
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عشرون جزءاً 
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ه۱٤۳٦

ه۱٤۳۷

ه۱٤۳۸

ه۱٤۳۹

ه۱٤٤۰

ه۱٤٤۱

ه۱٤٤۲

280

413
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485
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262
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5

خمسة عشر جزءاً 
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ه۱٤۳٦

ه۱٤۳۷

ه۱٤۳۸

ه۱٤۳۹

ه۱٤٤۰

ه۱٤٤۱

ه۱٤٤۲

1797

2280

2783
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3183

2040
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عدد الناجحات

ه۱٤۳٥

ه۱٤۳٦

ه۱٤۳۷
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ه۱٤۳۹

ه۱٤٤۰
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ه۱٤٤۲
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144114401438143614351434العام
6154763عدد المختبرات

u استضافة الجالية الفرنسية بالتعاون مع مركز هداية النساء في جزيرة ريونيون
u اختبار طالبات حلقة التائبات )السجينات( حسبما يلي:

1435هـ

1436هـ

1437هـ

1438هـ

1439هـ

1440هـ

1441هـ

1442هـ

1435هـ

1436هـ

1437هـ

1438هـ

1439هـ

1440هـ

1441هـ

1442هـ

طي قيد الطالباتنقل الطالبات

545

550

1406

614

635678

3094

0

نقل الطالبات

ه۱٤۳٥

ه۱٤۳٦

ه۱٤۳۷

ه۱٤۳۸

ه۱٤۳۹

ه۱٤٤۰

ه۱٤٤۱

ه۱٤٤۲

2000

1700

3380

1573101

3812

4781

0

طي قید الطالبات 

ه۱٤۳٥

ه۱٤۳٦

ه۱٤۳۷

ه۱٤۳۸

ه۱٤۳۹

ه۱٤٤۰

ه۱٤٤۱

ه۱٤٤۲

15

6
3

6

7

4
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u افتتاح حلقة رؤية بالتعاون مع جمعية رؤية لرعاية المكفوفين.
u افتتــاح حلقــات مجتمعيــة فــي كل مــكان لتعليــم القــرآن الكريــم ومنهــا )حلقــات كليــات 
التربيــة )جامعــه طيبــة(، حلقــات مستشــفى الــوالدة واألطفــال، حلقــة جمعيــة تكافــل، 
ــام(، حلقــة  ــة )االيت حلقــة مكافحــة التســول، حلقــة القــوات المســلحة، حلقــة قريــة طيب

رؤيــا، حلقــة التائبــات، حلقــات مراكــز غســيل الكلــى(
u التعــاون مــع مركــز دافيتــا بمبــادرة حلقــات غســيل الكلــى وقــد وصــل اجمالــي عــدد 

مســتفيدة.  40 المســتفيدات 
u إتاحــة الفرصــة ألهــل المدينــة المنــورة بفتــح مــدارس نســوية فــي مناطــق مختلفــة مــن 

المدينــة المنــورة.
u تلبية احتياجات المناطق النائية بفتح الحلقات في القرى.

u تحديث جميع طلبات فتح المدارس وتصنيفها حسب حالة الطلب.
u إنشاء قاعدة بيانات فيما يخص طلبات فتح المدارس.

u تحديث جميع االستمارات الخاصة بفتح المدارس وتعبئتها إلكترونيا.
u استحداث استمارة تحديث بيانات المدارس السنوية.

u استحداث استمارة )فتح حضانة(.
u تغطية الكادر اإلداري في مدارس تحفيظ القران الكريم بالمدينة بتوجيه المديرات.

u تلبية حاجة المدارس للمستخدمات.
u تغطية الكادر التعليمي بنسبة عالية.

u سد الشواغر في المدارس.
u تحديث بيانات مدارس تحفيظ القران الكريم بالمدينة المنورة وقراها.

u حصر المدارس التي فيها مديرات والمدارس التي تعمل بتكليف اداري
u حصر المديرات والمعلمات السعوديات وذوات الجنسيات االخرى.

u حصــر وتمييــز مســتويات الفصــول فــي المــدارس )حلقــات موجهــات / حافظات متعلمات\ 
حافظــات مبتدئــات / رابــع فمــا فــوق مــن اولــى لثالــث / براعــم / غيــر ناطقــات /أمهات )

u تطوير آداء المديرات الجديدات وذلك بعمل دورة تدريبة لهن.
u تطوير أداء المعلمات وذلك بعمل دورة تدريبية لهن.

u عمل رابط الكتروني للتقديم على وظائف الجمعية من مديرات ومعلمات.
u الحــد مــن االجــازات بإرفــاق مــا يثبــت اإلجــازة إمــا تذكــرة ســفر أو تقريــر طبــي أو خطــاب 

مــن الموظفــة.
لــدى مديــرات  مــدارس مختــارة  فــي  الجديــدات  للمديــرات  العملــي  التدريــب  إضافــة   u

متميــزات.
u المســاهمة فــي توضيــح بعــض األمــور المتعلقــة بقســم التوظيــف ومناقشــتها مــع 

المديــرات خــال االجتمــاع الخــاص بهــن.
u المشاركة في حل مشاكل المديرات والمعلمات والمستخدمات.

ــدل  ــه مصلحــة العمــل مــع إلغــاء ب u نقــل الموظفــات بالقــرب مــن منازلهــن وفيمــا تقتضي
البعــد.
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u توفيــر كادر تعليمــي واداري للمــدارس الجديــدة والمنضمــة وكذلــك الفتــرات والفصــول 
الجديــدة بنســبة كبيــرة.

u تغطية الكادر التعليمي في قرى المدينة.
u تســليم المتغيــرات مــن )مباشــرات / ايقافــات / اجــازات / اســتقالة( شــهريا لقســم شــؤون 

الموظفــات بــدون أدنــى ماحظــات
u االنتهاء من إدخال أكبر عدد من بيانات الطالبات لجميع األعوام السابقة.

u إعادة قيد الطالبات واألخذ بيدها نحو التعليم القرآني.
u إتاحة الفرصة للطالبات للتسجيل في مدارس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم. 

u مراعاة ظروف الطالبات ونقلهن للمدارس األقرب من منازلهن 
u ارتفاع عدد الطالبات الناجحات في جميع األفرع. 
u اعتماد مقترح جديد لحساب مكافئات المنتجات. 

u تسليم مواعيد االختبارات للمدارس الكترونيًا. 
u اقتراح بنود جديدة في طريقة حساب االداء الستمارات االميات. 

u ارتفاع نسبة الطالبات االميات المتقدمات الختبار كامل المصحف. 
u ارتفاع نسبة الخاتمات لكامل المصحف. 

u ارتفاع عدد الطالبات الناجحات بتقدير ممتاز 
u اختبار جميع الطالبات المتقدمات. 

u اختبار جميع طالبات كامل المصحف المتقدمات 

u اختبار الطالبات االميات داخل المدارس وتذليل العقبات لهن. 
u التعاون مع الطالبات واصدار االفادات. 

u اصدار وتسليم الشهادات لأفرع )الثاني الثالث - الرابع - الخامس(.
u اصدار شهادات كامل المصحف. 

u اصدار نتائج اختبارات الطالبات )لأفرع واألميات( وتسليمها للمدارس 
u استام كشوفات رفع االختبار التجريبي في الوقت المحدد من الموجهات والمديرات 

u مراجعة وتدقيق شهادات الطالبات الناجحات في األفرع األربعة لاعتماد النهائي. 
u استام شهادات كامل المصحف لعام وتدقيقها وختمها. 

u مراجعة وتدقيق نتائج الطالبات الناجحات في كامل المصحف. 
u تســليم مجموعــة مــن الشــهادات القديمــة لأعــوام الســابقة عــن طريــق البحــث عــن 

أســماء الطالبــات مــن خــال قريباتهــن وصديقاتهــن المختبــرات حديثــًا. 
u اصدار التعاميم الســنوية االنتهاء من الخطة الســنوية الخاصة بقســمي شــؤون الطالبات 

واالختبارات. 
u اســتام األداء الوظيفــي لعــام - مــن الموجهــات ودراســته وإعــداده وفــق نمــاذج محــدده 

علــى الحاســب وإخراجــه بشــكل )مجلة( 
u اعتمــاد بطاقــة األداء الوظيفــي للمســاعدة مــع شــرح بنــود التقييــم وتصويــر النســخ 

للموجهــات. 
u اجتماع )المسابقة التنشيطية( ووضع خطة تناسب المدارس.
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u تنسيق لجان اختبار المصحف لقسم االختبارات. 
u تطبيــق فكــرة المعلمــة الرائــدة وقبــول الفكــرة وتطويرهــا ووضــع ضوابطهــا وشــروطها 
واعتمادهــا مــن مســؤولة القســم وإصــدار ذلــك فــي منشــور ســلم للموجهــات، وانشــاء 

اســتمارة للمقابــات الفنيــة للمعلمــة الرائــدة. 
u تحديــث وتجديــد وإنشــاء نمــاذج االداء الوظيفــي، وتــم اعتمادهــا وتصديرهــا للموجهــات 

للعمــل بهــا. 
u االستفادة من مخرجات دورة تأهيل المشرفات بتغطية االحتياج القائم في المدارس. 

u تطبيق فكرة الحضور الميداني مع الموجهات. 
u اعــداد بطاقــة تقويــم األداء الوظيفــي للمســاعدة فــي مــدارس تحــف قــرآن الكريــم 
ــة واالجمــاع بالموافقــة واعتمــاد مســؤولة الشــؤون  ــة اإلداري بعــد االجتمــاع مــع اللجن

التعليميــة. 
u البــدء فــي حصــر مســتوى الموجهــات )مــن حيــث إتمامهــا الحفــظ وحصولهــا علــى الســند 
والقــراءات( تمهيــدًا لتطبيــق فكــرة فتــح فصــل متابعــة خــاص للموجهــات بقيــادة اســتاذة 

متمكنة 
u إتمام نماذج حقيبة الموجهة.

u مراجعة خمسة المائدة من سورة المائدة إلى سورة التوبة. 
u مراجعة خمسة األحقاف من سورة األحقاف إلى سورة الناس. 

u تاوة نظر للحزب األول من سورة البقرة مع تصحيح األداء وضبط األحكام. 

u تــاوة جــزء العنكبــوت مــع تعزيــز مهــارة اكتشــاف الخطــأ وتصويبــه ومشــاركة معلمــات 
القــرى. 

u نشاطات متميزة في الحلقات التنشيطية. 
u شرح نموذج مصغر لدرس التاوة في الحلقات التنشيطية. 

u إقامة دورة اكتشاف الخطأ وتصويبه بحيث تقرأ المعلمة وتصحح لها معلمة أخرى. 
u شرح باب مخارج الحروف والتدريب يوميًا على عدة مخارج مقسمة لمدة اسبوعين. 

u إقامــة شــرح تحليلــي لبطاقــات التســميع والتجويــد والتــاوة فــي المــدارس مــن قبــل 
الموجهــة، 

u مع شرح ضوابط المعلمة المتميزة والممتازة والرائدة لكافة المدارس.
u اظهــار روح الحمــاس بيــن الطالبــات وزيــادة الهمــم فــي مراجعــة الحفــظ واكتشــاف ذوات 

الترتيــل الجميــل الــذي لــم يكــن ظاهــرًا مــن قبــل عــن طريــق المســابقات. 
u إقامة مسابقة أفضل درس ابداعي مبتكر في )التسميع، التاوة، تجويد( 

u التدوير في الكادر اإلداري والحصول على نتائج أعلى. 
u تقدم المعلمات لاختبار في المصحف واألفرع بمتابعة الموجهات. 

u ارتفاع مستوى األداء عند مجموعة من المديرات من جيد جدا إلى ممتاز. 
u ارتفاع مستوى األداء عند مجموعة المديرات من جيد الى جيد جدا

u ارتفاع مستوى األداء عند مجموعة من المعلمات من جيد جدا إلى ممتاز. 
u ارتفاع مستوى األداء عند مجموعة من المعلمات جيد إلى جيد جدا. 
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u انشــاء نمــوذج الكترونــي إلنجــازات الموجهــات، وارســاله لهــم فــي القــروب 
وخــرج بنتائــج ســريعة ومميــزة وتــم اعــداده:

u تم انجاز تقرير الحلقات التنشيطية على الرابط اإللكتروني التالي:

الحلقــات  فــي  الكريــم  القــرآن  مــن  متفرقــة  ألجــزاء  المعلمــات  مراجعــة   u
والعنكبــوت(  االحقــاف  ســورتي  المائــدة،  ســورة  إلــى  البقــرة  )ســورة  التنشــيطية 

u دورة اكتشاف الخطأ وتصويبه. 
u إتاحة الفرصة لدى أكبر عدد من الطالبات لاستفادة من الحلقات العامة. 

u رفع مستوى معلمات القرى عن طريق المتابعة عن بعد. 
u إقامة مشغل تربوي لدرس التجويد. 

u إقامة ورشة عمل )شرح درس تاوة ودرس تجويد ووضحت كيفية التسميع(. 
u االستماع لقراءة المعلمات وتصحيح االخطاء وإعطائهن الماحظات. 

u مناقشــة بعــض مشــاكل الطالبــات )مشــكلة الغيــاب، وعــدم االلتــزام بالحفــظ( ووضــع 
حلــول لحلهــا واجــراء اجتمــاع مــع المعلمــات فــي المركــز لشــرح كيفيــة اجــراء االختبــارات 

التجريبيــة وحســاب الدرجــات

u إصدار التعميم السنوي بنموذج واحد شامل لجميع متغيرات العام 
ــارات - المســابقات القرآنيــة - مواعيــد  u )الشــؤون التعليميــة - شــؤون الطالبــات – االختب

الــدوام داخــل المــدارس( 
u إصــدار تصاريــح المــدارس وحفظهــا بنســخة إلكترونيــة وتوزيعهــا علــى مديــرات المــدارس 

بعهــدة. 
u إقامة مسابقة أكبر حفظ خال شهرين وعدم الغياب في عدد من المدارس. 

u تفعيل استراتيجيات التعلم النشط في الحلقات القرآنية 
u تغطية أغلب المدارس بكوادر سعودية. 

u تغطية شواغر المديرات بنسبة عالية. 
u زيارة المدارس ورفع تقرير الزيارة للمسؤولة. 
u إدخال الفصول والمعلمات في برنامج كرام. 

u اســتحداث ســجل عام لقســم التوظيف تختزل مجموعة من الســجات اإلدارية المعمول 
بها داخــل المدارس. 

u دورة تأهيل الموجهات الجديدات ويشملها التربية العملي وحقيبة الموجهة الشاملة
u دورة تأهيل المديرات الجديدات ويشملها التربية العملي والسجات اإلدارية

u الدورة الصيفية
u فصل تصحيح التاوة 

u فصول الناطقات بغير العربية 
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u اللقاءات التطويرية لتأهيل المعلمات السعوديات. 
u تأهيل المديرات )برنامج الملتقى التطويري(. 

u إعــداد المعلمــة للتفاعــل اإليجابــي فــي الجانــب التربــوي والتعليمــي بإقامــة حلقــات 
اإلقــراء. 

u تأهيل قيادات متفرغة تسد شواغر العمل. 
u إعداد الطالبة إلتقان تاوة القرآن الكريم والعيش معه حفظًا وتدبرًا وسلوكًا. 

الحديثــة  اإلشــرافية  االســاليب  )دورة  الموجهــات  لــدى  اإلشــرافية  المهــارات  تطويــر   u
للموجهــات(.

u تطبيق فكرة التعليم المصغر. 
u حلقات تصحيح التاوة. 

u التنافس بين المعلمات في أداء أفضل درس تاوة وتجويد وتكريم المعلمات. 
u تطبيق خطوات تصحيح الخطأ عمليا. 

u زيارة المدارس الجديدة قبل فتحها وتصويرها واحصاء عدد الطالبات. 
u حضور حفات المدارس الختامية رغم انها في وقت اجازه. 

u رفع مسيرات المدارس التي ليس لديها مديره. 
u الذهاب في مهام اداريه الى بعض المدارس. 

البطاقــات  تــم تعيينهــن، وذلــك مــن خــال شــرح  اللواتــي  المعلمــات  رفــع مســتوى   u
المســتويات.  بجميــع  للطالبــات  نموذجــي  درس  إقامــة  ثــم  التعليميــة 

u ورشــة عمل التعليم المصغر للمعلمات اللواتي لم يتحســن أدائهن بالدروس النموذجية، 
واســتهدفت جميع المســتويات - كل مســتوى منفصل عن اآلخر لتعم الفائدة

u ورشــة عمــل » مصغــرة » فــي الميــدان للمعلمــات اللواتــي لــم ينجــزن أو يســتوعين 
المصغــر  بالتعليــم 

u عــرض اســتراتيجيات تعليميــة وتحفيزيــة للمعلمــات خاليــة مــن التكلــف ونافعــة فــي 
والحمــاس.  التشــجيع 

u اقامة حلقة االقراء وتلك لرفع مستوى األداء. 

انجاز مشرفات الشؤون التعليمية
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u تعيين معلمة من طالبات الحلقة، في مدرسة درة الهاشمية. 
u اختبار طالبة في 25 جزء. 
u اختبار طالبة في 20 جزء. 

u اختبار طالبتين في 10 أجزاء 
u اختبار طالبة – 5 اجزاء. 

5 طالبات مؤهات لاختبار.   u
u الحــاق معلمــة قريــة الــدوداء فــي الحلقــة لرفــع مســتوى األداء لديهــا مــع متابعة حفظها، 

لتحســين مســتوى الطالبات في القرية 
u عمــل دورة تطويريــة مصغــرة فــي الميــدان للمعلمــات الاتــي لــم يتحســن عــن طريــق 

التعليــم الجماعــي والمصغــر.
u متابعة حفظ المعلمات الاتي على رأس العمل في الحلقة. 

u تطوير المعلمات والمديرات بإقامة الدورات القصيرة داخل المدرسة. 
u طرق ضبط الفصل وكيفية التعامل مع الطالبات بجميع المستويات.

u تهيئــه معلمــات مســتوى المتوســط بحيــث يصبحــن معلمــة لمســتوى الحافظــات بأســرع 
وقــت ممكــن. 

u تشجيع المعلمات بدخول دورات المعهد واالستفادة منها قدر اإلمكان. 

u تدريب المديرات الجدد على طريقة استخدام السجات واألمور اإلدارية. 
u رفــع مســتوى الطالبــات الضعيفــات بالتشــجيع وإقامــة المســابقات داخــل المدرســة، بيــن 

الفصول. 
u تدريس دورة )تصحيح التاوة لمعلمات المدارس القرآنية( في مقر اإلدارة النسائية. 

u حل مشكات الطالبات في الغياب والتأخير خصوصا طالبات المتوسط والثانوي. 
u تطويــر المعلمــات والمديــرات فــي الثقــة بالنفــس، وحســن التعامــل مــع الطالبــات وطــرق 

جذبهــن للحضــور. 
u إقامــة مســابقة بيــن الطالبــات الحافظــات فــي مدرســة خولــة بنــت ثعلبــة، وعمل مســابقة 

بالمقــرر بيــن الطالبــات وكتابــة النتائــج علــى الســبورة ثــم رصــد النتائج. 
u إقامــة دورة تدريبيــة فــي مقــر اإلدارة لتدريــس مــادة التجويــد، بمســمى )اللقــاء التطويــري 

لمــادة التجويد(. 
u اختبار مجموعة من الطالبات في جميع األفرع. 

ــم الترشــيح لقســم  ــات وت ــة داخــل المــدارس لبعــض الطالب u اجــراء بعــض المقابــات الفني
التوظيــف وتوجيههــن لحلقــة الموجهــة لمتابعــة الحفــظ، )تمــت هــذه المقابــات بعــد 

ــة(. ــارة تعليمي زي
u شــرح البطاقــات التعليميــة لزائــرة مــن دولــة االمــارات، وقــد عرضــت قراءتهــا علــى موجهــة 

للتصحيــح والتصويب

نتائج الحلقة 
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u عمــل بعــض المقابــات الفنيــة فــي بعــض المــدارس لســد الشــواغر فيهــا، والترشــيح 
لقســم التوظيــف، وتعييــن المجتــازات للمقابــات ومباشــرتهن للعمــل )تتــم المقابــات 

ــارة الرســمية للمشــرفة(  بعــد الزي
u المشاركة في لجنة اختبار طالبات مسابقة الملك سلمان. 

u المشاركة في اعداد اسئلة اختبار القرءان الكريم في جميع االفرع. 
u المشاركة في إجراء مقابات المرشحات للتوجيه. 

u تدريس دورة » تصحيح التاوة لمعلمات المدارس القرآنية » في مقر اإلدارة. 
u تدريس منهج التجويد في اللقاء التطويري للمعلمات في مقر اإلدارة. 

u اإلشراف على اللجان للفترة الثانية )مراجعة وتقييم وتوزيع(. 
u مراجعة استمارات األفرع بعد انتهاء اختبار الطالبات. 

u متابعة ومراجعة طالبات االختبار اللواتي با معلمات. 
u المشــاركة فــي لجــان الــدورات فــي المعهــد للدبلــوم والبرنامــج التأهيلــي ومقابــات 

الــدورات
u مراجعــة مقاطــع األفــرع )المصحــف - 10 أجــزاء - 15 جــزء - 20 جــزء عمــل مشــغل تربــوي 

)درس تجويــد( و )درس تــاوة(. 
u اعطاء دورة في درسي المخارج والصفات إقامة دورة في التحضير الكتابي. 

u إقامة دورة في إدارة الحلقة وكيفية توزيع المنهج. 
u إقامة دورة اكتشاف الخطأ وتصويبه. 

u إقامة دورة تأهيل عضوات اللجان. 
u وضع مقاطع الختبار كافة األفرع والمصحف. 

u المشاركة في لجنة مراجعة ضوابط اختبارات المعهد. 
u إقامة تعليم مصغر )في كيفية درس التسميع(. 

u مراجعة اسئلة اختبار االفرع والمقاطع. 
u المشاركة في لجان المعهد. 

u المشاركة في إعداد وتصحيح مقاطع االختبار لأفرع والمصحف. 
u متابعة الطالبات حتى اجتيازهن اختبار كامل المصحف 

u تغطية مهام الموجهات في اختبار النزيات في سجون المدينة. 
u مسابقة للمعلمات في سورة الكهف. 

u التركيــز علــى تدريــب المعلمــات والتركيــز علــى تطويــر أدائهــن ومهاراتهــن واقامــة الــدروس 
النموذجية. 

u إقامة دورة الحفظ المكثف لطالبات الدبلوم لمدة شهر. 
u وضع ومراجعة أسئلة األفرع والمصحف. 

u المشاركة في لجنة اختبار طالبات مسابقة الملك سلمان.
u المشاركة في لجان اختبار طالبات الدورة التأهيلية. 

u مراجعة مقاطع األفرع )5 اجزاء و 10 اجزاء و15 جزء و 20 جزء(. 
u تغطية مهام المديرات في بعض المدارس. 
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u متابعــة المعلمــات فــي حفظهــن واختباراتهــن ) 20 جــزء( بعــد عمــل خــط متابعــة حازمــة 
مــن قبــل الموجهــة خــال عــدة أشــهر فقــط 

u إقامة المشاغل التربوية للمعلمات لدرسي )التجويد والتاوة( 
u إعطاء دورة قصيرة في درسي )المخارج والصفات( 

u التقييم النهائي لعضوات لجان االختبارات. 
u إقامة دورة اكتشاف الخطأ وتصويبه بطريقة مبسطة للمعلمات الجديدات. 

u عقــد لقــاء لشــرح كيفيــة التعامــل مــع المســتويات المختلفــة وطــرق اســتخدام الوســائل 
التعليميــة والتحضيــر وإدارة الحلقــات )بطريقــة مبســطة(. 

u إقامة المقابات الفنية بقسم التوظيف. 
u إقامة المقابات للطالبات المرشحات لدورة )تأهيل معلمات لفصول الحافظات(. 

u مراجعة وتدقيق كشوف االختبارات. 
u كتابة المقاطع المتنوعة لكامل المصحف واألفرع ومراجعتها. 

u تدريس الجالية الفرنسية. 
u تقديم خطط متنوعة )للدورات التطويرية للمعلمات المستجدات وتأهيل الطالبات(. 

u مساعدة المديرات المستجدات في فهم تحديث تطبيق كرام
u إقامة لجان األفرع. 

u استقبال الجالية الفرنسية في المركز 
u تعديل اسئلة االختبارات لأفرع منه أجزاء إلى كامل المصحف.

u تفصيــل وتوضيــح المهــام الخاصــة بالمديــرة ومناصحتهــا بخصــوص تنفيــذ العمــل والتعامل 
مــع الموظفات. 

ــع  ــل المعلمــة لجمي ــع المعلمــات المســتجدات _وســجل دلي u انشــاء ســجات انجــاز لجمي
المــدارس يتضمــن عــدة محــاور منهــا: 

u مهام المعلمة اليومية واالسبوعية والشهرية والسنوية. 
u إقامــة مســابقات متنوعــة للطالبــات - » فضائــل الســور » للصغيــرات واالميــات * » اتقــن 

حفــظ » للمتعلمــات. 
u تقديم أفكار إبداعية للمعلمات كأفضل تمهيد. 

u عرض ابتكاري في التطبيق. 
u إتاحة الفرصة للمعلمات الجدد لعرض قراءتهن وتصحيحها عن بعد خارج وقت الدوام. 

u عمــل قــروب مخصــص لعــرض المشــاكل التــي تواجههــا المعلمــة داخــل الحلقــة والنقــاش 
حــول الحلــول. 

u عمل دورة قصيرة » التوجيه االداري » للموجهات المستجدات. 
u تكريــم المعلمــات الفائــزات بالبرنامــج الاتــي حصلــن علــى أعلــى درجــة في المهــام اليومية 

واالختبارات االســبوعية واالختبار النهائي. 
u متابعة اداء المعلمات المشاركات في مقاطع ٢٥ جزء. 

u دورة اكتشــاف الخطــأ للمعلمــات مشــاركة فــي لجــان المصحــف متابعــة حفــظ الطالبــات 
واختبارهــن لمدرســة جويريــة 
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u تحكيم مسابقة القرآن التابع إلدارة التربية والتعليم
u دورة لمعلمــات المتوســط والثانــوي فــي تصحيــح التــاوة والتجويــد ثاثــة ايــام التابعــة 

إلدارة التربيــة والتعليــم. 
u اقامــة دورة لمعلمــات المرحلــة االبتدائيــة فــي تصحيــح التــاوة والتجويــد ثاثــة ايــام 

بعنــوان ورتــل القــرآن تابعــة إلدارة التربيــة والتعليــم 
u اقامة برنامج الحفظ المتقن. 

u الفــرع األول: )البرنامــج الميســر( وجــه واحــد يوميــا )جــزء فــي الشــهر( مــن الموضــع الــذي 
ترغبيــن، بــه بشــرط أن يتــم الحفــظ بصــورة متصلــة. 

u الفرع الثاني: )وجه واحد يوميا من سورة البقرة )جزء واحد في الشهر( 
u الفرع الثالث: وجهان يوميا من سورة البقرة. )جزءان في الشهر(. 

u الفرع الرابع: أربعة أوجه يوميا من سورة البقرة )4 أجزاء في الشهر(. 
u الفرع الخامس: أربعة أوجه يوميا من سورة التوبة )4 أجزاء في الشهر( 

شرح البرنامج

فروع البرنامج

u تــم وضــع هــذا البرنامــج يحثــي يراعــي: الجانــب البصــري )القــراءة نظــرا( والجانــب الســمعي 
)االســتماع لتــاوة شــيخ متقــن( 

u الجانــب الحســي )تــاوة اآليــات بنــان واستشــعارها وقــراءة التفســير والصــاة باآليــات( 
ــع الشــخصيات.  ــك ليتناســب مــع جمي وذل
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التحضير األسبوعي
تــاوة ورد االســبوع نظــرا مــن المصحــف الشــريف تــاوة متأنيــة مــع استشــعار معانــي   .1

اآليــات مــرة واحــدة.
التفســير مختصــرا يوضــح  )لــورد األســبوع( وال مانــع أن يكــون  قــراءة تفســير اآليــات   .2

الوقــت.  ضيــق  فــي  الكلمــات  معانــي  تفســير  أو  اإلجمالــي..  المعنــى 
االستماع لتاوة ورد األسبوع من شيخ متقن محقق مرة واحدة على األقل.   .3

تمييز انفراديات السورة وحفظها.   .4
وليــس  اختيــاري  األســبوعي  التحضيــر  وحفظهــا  المتشــابهات  أبــرز  تمييــز   .5
واختيــار  الحفــظ..  تثبيــت  فــي  يفيــد  ولكنــه  درجــات  لــه  وليــس  إلزامــي.. 
المتميــزات فــي نهايــة البرنامــج. يرســل اتمــام التحضيــر االســبوعي علــى 

الرابــط 

المهام اليومية البرنامج المفتوح

المهام المطلوبة

u كل معلمة تختار الفرع الذي يناسبها وتنضم للقروب الخاص به. 
u كل معلمــة تختــار رفيقــة تســمع معهــا الــورد اليومــي حســب مــا ســيأتي تفصيلــه فــي 

المهــام اليوميــة.

u تســميع الورد اليومي* على أي أخت حافظة متقنة للتجويد. ويكون التســميع بالتحقيق 
وتصحيــح األخطــاء التجويدية لوجه واحد فقط، 

وتســميع باقــي األوجــه حــدرا مــع تطبيــق األحــكام تصحيــح األخطــاء التجويديــة: يتــم بالتدريــج 
حســب الخطــة المرســلة علــى القــروب. 

u وقــت وكيفيــة التســميع: يمكــن التســميع قبيــل أو بعيــد الــدوام أو فــي الفســحة أو عــن 
طريــق برامــج التواصــل االجتماعــي.. حســب مــا يناســب الرفيقتيــن.

u ) تكرار الورد اليومي غيبا (خمسة  مرات على األقل خال اليوم أو في الصاة.
u مراجعة القريب: مراجعة ما تم حفظه خال االسبوع الحالي واألسبوع الماضي.

u مراجعــة البعيــد: ُيحــدد لــكل فــرع - مــن قبــل المشــرفة - و يفضــل أن يكــون تســميع 
مراجعــة القريــب والبعيــد حــدرا مــع تطبيــق االحــكام علــى أي أخــت حافظــة... وممكــن أن 
ــر. يكــون التســميع علــى النفــس أو القــراءة فــي الصــاة فــي حــال تعــذر التســميع علــى الغي

رابط اتمام المهام اليومية: 

،كل معلمــة ُتدخــل المهــام التــي أنجزتهــا فــي الرابــط وتحصــل علــى درجتهــا حســب 
مــا تــم انجــازه . 
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المهام اليومية 
u البرنامــج المفتــوح للمراجعــة ،يعتمــد علــى المراجعــة اليوميــة بالمقــدار الــذي ترغــب بــه 

المعلمــة ،ومــن الموضــع الــذي تختــاره..
u يتم تجميع المراجعة أسبوعيا واالختبار أسبوعي كذلك. 

u يحــدد الموضــع الــذي ســتبدأ منــه المراجعــة ، وفــي اإلمــكان المراجعــة يوميــا بالمقــدار 
الــذي ترغــب بــه وال يشــترط التســميع علــى أحــد ،ويجــب أن تكــون المراجعــة متصلــة )أي 

ال تكــون مــن مواضــع متفرقــة( . 
u عنــد اتمــام المراجعــة اليوميــة ُتضــع عامــة  أمــام االســم  فــي النموذج الخاص وإرســاله  
فــي قــروب البرنامــج المفتــوح، و كل أســبوع يتــم تجميــع المراجعــة مــن البدايــة وحتــى 

آخــر مــا تمــت مراجعتــه. 
يتــم االختبــار األســبوعي عنــد أي معلمــة ، وارســال تمــام االختبــار فــي الرابــط 

الخــاص بــه.. رابــط البرنامــح المفتــوح للمهــام اليوميــة )مطلــوب يوميــا( 

رابــط االختبــار االســبوعي )متــاح مــن فجــر الخميــس إلــى الســاعة السادســة مســاء 
السبت(  

يتــم تكريــم الملتحقــات أســبوعيًا للفريــق الفائــز ، وهــو الفريــق الــذي تنتهــي جميــع عضواتــه 
مــن انجــاز المهــام أوال.. والتكريــم هــو عبــارة عــن صدقــات أليتــام أو أرامــل أو أســهم فــي 

أوقــاف عــن جميــع عضــوات الفريــق الفائــز. 

محفزات البرنامج


