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 قسم الشؤون التعليمية ل الالئحة التنظيمية
 الكرمي ابملدينة املنورةاجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن يف 

 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما  
 بعد /

مبستوى أدائه   لالرتقاءفإن قسم الشؤون التعليمية يف اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي يسعى دوماً 
واالستفادة من كل ما يستجد، ويكون له دور يف تسهيل مهمته وإجنازها على الوجه األكمل، وإن مما  

قاء العمل اختصاراً للوقت، جبات املنوطة بفر اوضع لوائح للمهام والو وإجناحه يساعد على تنظيم العمل 
، والوقوف على مستوى األداء بصورة دقيقة من خالل عناصر موضوعة وفقاً  هموسعياً للمنافسة والتميز بين 

 للمسؤوليات والربامج احملددة وتشتمل هذه الالئحة على العناصر التالية : 

 مفهوم اإلشراف وغاايته وخصائصه . 

 ومساعده .  اإلشرافمهام رئيس 

 . (  املوجه) ملشرف مهام ا

 مهام املراقب اإلداري .

 ملتقدمني للتدريس .ا طلبات 

 ضوابط اختبار املدرسني . 

 مهام وواجبات املدرس . 

 إرشادات للمدرس اجلديد .

 ي حللقات التحفيظ .ـاملنهج التقريب
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 خطوات فتح احللقة .

 مكتب تسجيل الطالب . 

 قبول الطالب .

 واملسابقات والدورات .مكتب االمتحاانت 

 .  خطوات إجراء االمتحاانت

 مكتب سكرتري التوجيه . 

 مكتب احلاسب اآليل .

 مكتب اإلرشيف . 
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 مفهوم اإلشراف يف اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم :

لقرآن  اإلشراف عملية شاملة ومتكاملة وقيادية تعىن ابلعالقات اإلنسانية بني املعلم واملتعلم جتاه تعليم ا
الكرمي، وحتفيظه، غايتها تقومي واقع العمل واألداء وتطويرمها بكافة احملاور والعناصر التعليمية يف حلقات  

 حتفيظ القرآن الكرمي . 

 

 غايات اإلشراف وأهدافه :

الغاية من اإلشراف العناية التامة بتعليم كتاب هللا العزيز، وحتفيظه، وجعله سلوك كل من املعلم واملتعلم  
  –صلى هللا عليه وسلم  –وخلقهما أداء للواجب على كل مسلم، وحتقيقاً للخريية يف حديث نبينا حممد  

ما األهداف اليت حتقق هذه الغاية  : )) خريكم من تعلم القرآن وعلمه (( أيف احلديث الذي رواه البخاري 
 فهي متعددة، ومن أمهها : 

تطوير الكفاءات العلمية والرتبوية لدى املعلمني، وتوجيه تلك الكفاءات لرفع مستوى أداء تعليم القرآن 
 الكرمي، وحتفيظه .

لتحقيق الغاايت تبادل اخلربات التعليمية والتجارب امليدانية بني املشرف وبني املعلمني، الختيار أفضلها، و 
 السامية من تعليم القرآن الكرمي، وحتفيظه .

تشخيص واقع العمل يف حلقات القرآن الكرمي، وحتليله، ومعرفة الظروف احمليطة به، وعالج كل موقف مبا  
 يناسبه من التوجيه اهلادف .

 لقرآن الكرمي. توجيه االستخدام األمثل لإلمكاانت البشرية املتاحة لدى اجلمعيات اخلريية لتحفيظ ا

بناء عالقات إنسانية راقية ومتكاملة بني املشرفني واملعلمني على اختالف مستوايهتم التعليمية والوظيفية  
 تعليم القرآن الكرمي، وحتفيظه . حلقات لرفع مستوى األداء يف 
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 خصائص اإلشراف الرتبوي :

 من أبرز خصائص اإلشراف الرتبوي : 

لت وشاملة  متكاملة  عملية  يطور  كونه  ما  بكل  ويعىن  العالقات،  ذوي  من  وغريهم  املعلمني  وإرشاد  وجيه 
 ويرقى ابلعملية التعليمية، لتحقيق األهداف والغاايت السامية من تعليم، وحتفيظ القرآن الكرمي .

العاملني أنه قائم على التعاون اإلجيايب والتفاعل الرتبوي والتعليمي لتعزيز اإلجيابيات وتاليف السلبيات لدى  
 يف خدمة القرآن الكرمي وتعليمه، وحتفيظه . 

 أنه عملية ميدانية شاملة، ومتكاملة، ووقائية، وعالجية حترتم الفروق الفردية للمعلمني واملتعلمني . 

املشرفني  من  القادرين  وتشجيع  الكرمي،  القرآن  وحتفيظ  تعليم  عملية  خيدم  الذي  العلمي  ابلبحث  العناية 
 ث العلمي واإلبداع لتحسني األداء، وتطوير أساليب التعليم . الرتبوين على البح

 

 اهليكل التنظيمي لإلشراف :

ن الكرمي، ويتكون هذا آاخلريية لتحفيظ القر  ةيعد قسم اإلشراف من أهم األقسام الفاعلة واملتميزة يف اجلمعي
 اجلهاز من رئيس، وعدد من املشرفني .

 

 التوجيه (أواًل : مهام رئيس اإلشراف ) 

هو املسؤول عن كل ما يتعلق ابلشؤون التعليمية اليت متثل قاعدة اجلمعية وأساسها؛ ألهنا   اإلشرافرئيس  
تشرف إشرافاً اتماً على تعليم كتاب هللا الكرمي وعليه جيب أن يكون وضع هذا األساس املتني، مستمداً  

 ل )) خريكم من تعلم القرآن وعلمه (( . لبناته من كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم القائ

 :  ورئيس التوجيه خمتص بتصريف أمور القسم التعليمية والرتبوية واإلدارية، ويدخل ضمن اختصاصه ما يلي

 .ألداء مبا حيقق األهداف الرتبويةاإلشراف على العاملني معه من املشرفني وتنظيم العمل بينهم، ومتابعة ا
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االجتماعات الدورية اليت تنظمها اجلمعية كما جيوز له حضور بعض جلسات جملس اإلدارة االشرتاك يف  
 إذا طلب منه ذلك . 

 وضع خطط توزيع احللقات واملدارس على املوجهني . 

 متابعة املوجهني يف جوالهتم وما يوكل إليهم من أعمال ملعرفة مدى تنفيذ اخلطة املرسومة لذلك .

 لدورية واملعتادة عن احللقات واختاذ القرارات املناسبة لكل حالة . دراسة تقارير املوجهني ا

 ترشيح املوجهني من املدرسني املتميزين، الذين هلم مؤهالت قيادية يف هذا اجملال . 

عقد اجتماعات شهرية مع اإلخوة املوجهني لدراسة أوضاع احللقات مبا يضمن تطويرها وحل مشكالهتا  
املقرتح املوضوعات  القرارات ومناقشة  لتنفيذ  اآلليات  وضع  وكذا  دائم  بشكل  العمل  تطوير  إىل  اهلادفة  ة 

 الصادرة من إدارة اجلمعية واألمانة العامة للجمعيات .

رفع تقرير دوري عن إجنازات جهاز اإلشراف مبا ال يقل عن تقرير واحد يف كل فصل دراسي وتقرير عام 
داً ابلبياانت اإلحصائية عن منو املدارس واحللقات التابعة يف هناية كل سنة، يتضمن سري العمل ونتائجه مزو 

 .الواردة من املشرفني )املوجهني( للجمعية، بناء على دراسة ومتابعة ما تسجله التقارير

 تلقي طلبات املتقدمني للتدريس وحتديد مواعيد اختبارهم ومقابالهتم الشخصية .

 اإلشراف على الدورات .

 ين على احللقات واملدارس .توزيع املدرسني واملساعد

 معاجلة املشكالت يف احللقات سواء تلك الصادرة من املدرسني أو الطالب أو أهايل األحياء . 

 املراجعة الدائمة ملستوايت املدرسني واالعتذار ملن ظهر عدم قدرته على مواصلة التدريس . 

اإلداريني الذين يقدمون تقارير يومية عن احللقات  متابعة انضباط املدرسني يف دوامهم من خالل املراقبني  
 اليت زاروها . 

 تنظيم اللقاءات الرتبوية مع معلمي احللقات وحبضور املشرفني إذا لزم األمر .
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 إصدار التعاميم املنظمة لسري العمل ابلتنسيق مع املدير التنفيذي . 

ملناقشة ما يستجد   التعليمي  مع فضيلة املشرف  اليت اللقاء أسبوعياً  الصعوابت  يف أمور احللقات وتذليل 
 ورفع التوصيات واالقرتاحات إىل فضيلة رئيس اجلمعية أو انئبه.  عليهاتواجه القائمني 

تتطلب   اليت  احلاالت  أو يف  العام  مدار  على  املدارس  تغطي كل  للمدارس حبيث  مفاجئة  بزايرات  القيام 
 اليت يصعب حلها من قبل املوجه .  زايرته للتأكد من قضااي معينة أو حلل بعض املشكالت 

 حتديد مواعيد تسجيل الطالب ابلتنسيق مع اإلدارة . 

واملدرسني  ابحللقات  املتعلقة  املعلومات  ختزين كل  يف  املتمثلة  اآليل  واحلاسب  اإلرشيف  أعمال  متابعة 
 والطالب .

 مناقشة أسباب انقطاع الطالب وإعادة قيدهم عند مراجعة أولياء أمورهم . 

 شكاوى الطالب وأولياء أمورهم وحماولة حلها . تلقي 

 دراسة طلب افتتاح احللقات اجلديدة يف األحياء وتوفري مدرسني هلا . 

 تقدمي االقرتاحات إلضافة بعض املدرسني واملساعدين للحلقات احملتاجة . 

 اإلشراف على جلان االختبارات السنوية للطالب .

 لية والدولية . اإلشراف املباشر على فصول املسابقات احمل

 الرد كتابياً على كل اخلطاابت احملولة إىل القسم من إدارة اجلمعية . 

 تقدمي االقرتاحات والتوجيهات اليت تتبع مهامه وصالحياته إلدارة اجلمعية . 

 اإلعداد لالحتفاالت السنوية اليت تقيمها اجلمعية من خالل اإلشراف وتوزيع املهام . 

 ير السنوي ) القسم املتعلق ابلشؤون التعليمية ( . اإلشراف على إعداد التقر 

 املشاركة يف اللجان املتخصصة اليت تعينها إدارة اجلمعية . 
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 إعداد تقارير األداء الوظيفي جلميع موظفي إدارته . 

 األعمال املكتبية واإلدارية اليومية املعتادة . 

 ويساعده يف هذه األعمال مساعد رئيس التوجيه
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 ( املوجه)  املشرف:  ثانيًا

تتوفر كل منهما   ينبغي أن  الكرمي كفاءات شخصية وأخرى علمية  القرآن  للمشرف على حلقات حتفيظ 
فيمن يقوم هبذه الرسالة، وأهم هذه الكفاءات اليت ينبغي أن تالحظ عند اختياره، مث يف ثباهتا وأصالتها  

 أثناء األداء . 

 الكفاءات الشخصية :

 ة على تصحيح املفاهيم اليت تتعارض مع تعاليم اإلسالم، وغاايته السامية . سالمة العقيدة، والقدر 

 لة امللقاة على كل من يعمل يف خدمة تعليم، وحتفيظ القرآن الكرمي .اساستشعار عظم الر 

 التحلي ابألخالق واآلداب اإلسالمية سلوكاً وأتسياً خبلق القرآن الكرمي . 

على القدرة  مع  واتزاهنا،  الشخصية  قدرات   قوة  من  لديه  ما  بقدر  املعلمني، كل  وتوجيه  اإلشراف 
 واستعدادات .

 العناية مبستوى املظهر الالئق ابلعملية التعليمية، واإلشرافية . 

 االتزان االنفعايل والقدرة على ضبط النفس يف كل املواقف التعليمية واإلرشادية . 

 تعليم، وحتفيظ القرآن الكرمي . حسن التصرف، وإكساب الثقة للعاملني يف خدمة 

والغاايت  األهداف  حيقق  ما  إىل  للوصول  اآلخرين  آراء  احرتام  مع  البناء  النقد  مث  العادل،  التشخيص 
 السامية .

االستعداد مع القدرة على التجديد، وتطوير أساليب األداء ومجع البياانت، وحتليلها، وتصنيفها، لتكون يف 
  اجلمعية . متناول الدارسني والباحثني يف

 الكفاءات العلمية : 

 أن يكون املشرف متقناً لتالوة القرآن الكرمي، وحافظاً له، وعارفاً أبصول علوم القرآن الكرمي .



   

48 
 

النيب   طريق  ومتابعة  اإلسالمية،  الرتبية  أصول  وسلم    –معرفة  عليه  هللا  مث   –صلى  الراشدين،  وخلفائه 
 ، وحتفيظه .التابعني، واتبعيهم يف تعليم القرآن الكرمي

 اإلملام ابلعلوم اإلسالمية املختلفة، واليت تساعد يف فهم عملية تعليم القرآن الكرمي، وحتفيظه .

 االستعداد مع القدرة على متابعة كل جديد يف جماالت تعليم، وحتفيظ القرآن الكرمي . 

على   والوقوف  واملتعلمني،  املعلمني  منو  سيما  وال  اإلنساين،  النمو  الفروق  بعمعرفة خصائص  مظاهر  ض 
 الفردية .

 التمكن من استخدام أساليب التقومي املتنوعة، واليت تتالءم مع عملية اإلشراف يف حلقات القرآن الكرمي .

القيام هبا وممارستها خلدمة القرآن الكرمي، تدريب املعلمني على توظيف كل املناشط اليت ميكن  لاالستعداد  
 تالوة، وحفظاً . 

املتعلمني، واكتشاف املتميزين منهم ملكافآهتم و على اكتشاف، ومتابعة كل من املعلمني    م ابلقدرة س أن يت
 على إنتاجهم ومتابعة حتصيل ومراجعة املتعلمني تالوًة، وحفظاً، أوالً أبول . 

املتم الطالب  اكتشاف  على  وترشيحهم  قدرته  واملتفوقني  معيزين  إلعدادهم  األعلمني  امل  ابلتعاون  كفاء، 
 الكرمي . ناسبات املعنية خبدمة تعليم وحتفيظ القرآناإلعداد اجليد للمسابقات وامل
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 :( املوجه)  املشرفمهام 

)املدرس   بكل عناصرها  له  التابعة  احللقات  التام على  احللقة    –الطالب    –اإلشراف  مشكالهتا   –سري 
 ومعوقاهتا وإجياد احللول املناسبة ( . 

 متابعة املدرسني ومساعدهتم يف حتقيق اخلطة واملنهج املرسوم هلم . 

 تزويد املدرسني ابخلربات واملهارات الرتبوية والتعليمية . 

 الوقوف على مستوايت الطالب يف احللقات وتدوين املالحظات أوالً أبول . 

 توجيه الطالب وإرشادهم واالتصال أبولياء أمورهم لتذليل العقبات والصعوابت اليت تواجههم . 

احلضور   وجدول  اليومي  السجل  مثل  والكتابية  اإلدارية  هبا  املكلفني  األعمال  تنفيذ  يف  املدرسني  متابعة 
ف والتقارير الدورية ومناذج طي القيد ومذكرة املراجعة وغريها مما هو موجود ومما سيضاف الحقاً  واالنصرا

. 

 جيب أال تقل زايرته للحلقة الواحدة عن زايرتني يف الشهر الواحد . 

 اجللوس يف احللقة الواحدة مدة زمنية ال تقل عن ساعة يف كل زايرة . 

بعد   القيام وتصرفاهتم  والطالب ابحلضور  املدرس  اهتمام  ليالحظ  احللقة  اجلماعة يف مسجد  أبداء صالة 
 الصالة . 

 يالحظ املشرف الشكل العام للحلقة وانتظام جلوس الطالب وانضباطهم فيها وتفاعلهم مع املدرس .

ابل واهتمامه  واملراجعة  الدروس  تسميع  طريقة  احللقة يف  املدرس يف  أداء  تسجيل مالحظة  مث  ومن  تجويد 
 ذلك يف كراسته اخلاصة . 

الطالب   قراءات  مع  عليها  والسيطرة  احللقة  حتركات  ضبط  وطريقة  التشويش،  وعدم  واملتواصلة  املعتدلة 
 الطالب داخل احللقة ينبغي أن يوليه املوجه اهتماماً ابرزاً . 
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ال للمدرس وتوجيههم إىل  الفاضلة ومتثل االعتناء بسلوكيات الطالب وإبداء املالحظات  تحلي ابألخالق 
 هدي القرآن الكرمي بطريقة تربوية وأسلوب مؤثر . 

 احلد من تسرب الطالب من احللقات ابلتعاون مع املدرس .

 التعاون مع املدرس يف حل املشكالت اليت تنشأ يف احللقة .

 االهتمام مبصاحف الطالب اليت أبيديهم وعدم التعرض ملصاحف املسجد أو حمتوايته . 

 إلقاء الكلمات التوجيهية للطالب حيثهم من خالهلا على حفظ القرآن الكرمي والتخلق آبدابه . 

حبيث يصبح لديه  االستماع إىل الطالب مجيعاً والتعرف على مستوايت حفظهم وجتويدهم ومدى تقدمهم  
 .إملام مبستوايت الطالب بعد زايرات متعددة للحلقة 

 التقرييب للحلقات . متابعة املدرس يف تطبيقه املنهج 

وبصفة   هادئ  وأبسلوب  املنشود  اهلدف  إىل  والوصول  احللقة  مبستوى  للرقي  انفراد  على  املدرس  مناقشة 
 دائمة وإشراكه يف النقاش وإبداء الرأي . 

 الرفع إىل رئيس اإلشراف عن أي ملحوظات جوهرية على املدرس الختاذ الالزم .

 . لمساعدة يف حل بعض املشكالت اليت تعرتض سري احللقةالتعرف على إمام املسجد وجلنة احللقة ل

 اجلمعية . املشاركة يف احلفالت واملسابقات واملناسبات اليت تقيمها 

 إعداد خطة شهرية للزايرات امليدانية اخلاصة ابحللقات اليت تتبعه ابلتنسيق مع رئيس اإلشراف . 

 التفاصيل عن احللقات ومستوايهتا . رفع التقارير الدورية لرئيس اإلشراف يتضمن 

 عقد اللقاءات الدورية مع املعلمني التابعني لقطاعه للنظر يف مستوى األداء والعمل على تطويره .

االهتمام إبقامة املسابقات بني طالب احللقات التابعة له لتنشيطها وإحياء روح التنافس بينهم وإشراك أهل  
هذه   مثل  على  اإلشراف  يف  اجلوائز احلي  حتصيل  يف  واملشاركة  نتائجها  على  واالطالع  املسابقات 

 ال بّد منه .  ية وإدراكهم ألمهية متابعتهم أمرللمشاركني والناجحني، فإن شعور األهايل ابملسؤول
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 عقد لقاءات مع أهايل احلي لتدارس املشكالت اليت تواجه سري احللقة واالستماع إىل آرائهم ومقرتحاهتم . 

 الشخصية للمدرسني . املقابالت 

 القيام ابالمتحاانت الدورية للطالب .

 إضافة إىل األعمال اإلدارية األخرى وكذا الدراسات املتعلقة ابلعمل .
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 املراقب اإلداري : مهام  ثالثًا

وم املراقب اإلداري هو الشخص املكلف مبتابعة احللقات إدارايً بصورة يومية من خالل الزايرات امليدانية اليت يق
هبا، حيث ازداد عدد احللقات وال يزال يف ازدايد بفضل هللا تعاىل وهذا يتطلب إشرافاً فنياً وإدارايً لضمان سري  
اليت   اخلريية  األهداف  أمام  عائقة  تقف  اليت  والسلبيات  لألخطاء  وتالفياً  املرسومة  اخلطة  وفق  التعليمية  العملية 

 أنشئت من أجلها احللقات .

 ب اإلداري :شروط وظيفة املراق

 أن يكون ذا سن مناسب للتعامل مع املدرسني . 

 أن يكون صاحب دين وخلق حسن .

 أن يكون مظهره شرعياً .

 أن يكون متعلماً .

 القدرة على التعامل مع اآلخرين وحتملهم .

 الرغبة األكيدة يف العمل .

 يفضل أو يقدم من حيفظ القرآن أو أجزاء منه .

 اإلجناز .اهلمة والنشاط وسرعة 

 

 املهام املكلف بها :

 املتابعة اليومية للحلقات من خالل خط سري معد ومعتمد .

للفرتة   ظهراً  عشر  الثانية  الساعة  وحىت  صباحاً  الثامنة  الساعة  من   ( هنايته  إىل  الدوام  بداية  من  املتابعة  تكون 
 ة ( . الصباحية، ومن بعد صالة العصر مباشرة وحىت أذان العشاء للفرتة املسائي

 ( .  جيب أن يستغرق متابعة احللقة الواحدة على مدار الشهر كل الوقت ) أول الدوام ووسطه وهنايته
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الوقت الذي مت  تتضمن املتابعة تسجيل احلضور اليومي للمدرس وأعداد الطالب املسجلني واحلاضرين موضحاً 
 فيه زايرة املدرس من خالل منوذج معد لذلك . 

املراقب اإلداري   التنبيه على اخللل يقوم  ابالطالع على كشف حضور املدرس والتوقيع عليه عند كل زايرة مع 
 الذي قد حيصل يف كتابة املعلومات ويسجل ذلك ضمن التقرير اليومي . 

التعليمات حسب ما يتطلبه املوقف ومن ذلك   يتلقى  اليومية ومن مث  املتابعة  املراقب إىل املسؤول حصيلة  يرفع 
ل الزايرات  التأكد من عدم وجود عائق مثل مرض املدرس أو  تكثيف  اليت يظهر فيها خلل أو لغرض  لحلقات 

 سفره . 

 يتوىل املراقب توزيع التعاميم واإلعالانت ذات العالقة على املدرسني . 

 من مهام املراقب استدعاء املدرس إىل اإلدارة والتعاون مع املوجهني مبا حيقق الغرض من املتابعة اإلدارية . 

 . وذج التقرير اليومي بدقة وعنايةاملراقب اإلداري تقريراً شهرايً عن احللقات مبا يتوافق مع من يقدم

 توزع املناطق ابلتساوي بني املراقبني . 

عن   معلومات  من  لديه  ما  وبني  بينها  ويقارن  شهرايً  له  التابعني  املدرسني  بتفريغ جداول حضور  املراقب  يقوم 
 الغياب واحلضور . 

 . ملراقب اإلداري على ما ذكر أعاله، وال يتدخل يف ما خيص العمل الفين لدى املدرس يقتصر عمل ا 



   

54 
 

 مهام وواجبات املدرس يف اجلمعية

  –إن شاء هللا    –يف حلقات تعليم القرآن الكرمي هو حجر الزاوية واألصل يف عملييت الرتبية والتعليم وبه  املعلم  
 حتقق اجلمعية أهدافها النبيلة .

 

 صفات معلم القرآن : 

 أن يكون خملصاً يف عمله حىت ينال األجر والثواب من هللا تعاىل وال حيق له التساهل يف هذا العمل اخلريي .

 سالمة العقيدة والقدرة على تصحيح املفاهيم اليت تتعارض مع تعاليم اإلسالم وغاايته السامية . 

الطمأنينة   من  جواً  احللقة  على  وليفيض  لطالبه  صاحلة  قدوة  ليكون  اإلسالمية  ابألخالق  ملتزماً  يكون  أن 
 والسكينة . 

مشكالت احللقة، قادراً على متييز الفروق  أن يتفهم طالبه وظروفهم، وأن يكون ذا حزم ولني وحكمة يف معاجلة  
يف تربيتهم وتعليمهم كتاب رهبم وأن تكون    –كاألب أو األخ الرحيم    –الفردية بينهم، وأن يكون لبقاً رحيماً هبم  

 نظرته للطالب نظرة مشول يف التعامل معهم .

 .أن يكون متقناً لتالوة القرآن الكرمي وحافظاً له، وعارفاً أبحكام التجويد 

 أن يكون على قدر من املعرفة ابلعلوم اإلسالمية حىت يؤدي عمله بنجاح وفق األهداف املرسومة. 

 االستعداد لتلقي التوجيهات والتعليمات وتنفيذها حتقيقاً للمصلحة العامة . 

 أعناق اجلميع وهي صفة ابرزة جيب توفرها يف كل معلم للقرآن الكرمي. يف  تعليم القرآن الكرمي أمانة 

 

 ام معلم القرآن الكرميمه

 حتفيظ القرآن الكرمي جموداً لكل الطالب املسجلني يف احللقة . 

 املسؤولية التامة عن احللقة وطالهبا .
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 تعليم الطالب أحكام التجويد النظري .

 متابعة سلوكيات الطالب .

 احلنيف والتخلق أبخالق القرآن الكرمي . العناية واالهتمام بتزكية الطالب وتوجيههم إىل االلتزام بتعاليم الدين 

 إقامة عالقة ودية مع أهايل احلي وأولياء أمور الطالب حلل العقبات اليت تعرتض سري احللقة . 

 االلتزام مبواعيد الدوام الذي حتدده إدارة اجلمعية . 

 تسجيل املعلومات يف سجل املتابعة أواًل أبول .

 ما تقرره إدارة اجلمعية . رفع التقارير الدورية عن الطالب حسب 

 االلتزام بكافة التعليمات اليت تصدرها اجلمعية . 

املشرفني   مع  التام  وكذا  (  املوجهني )  التعاون  الطالب  على  ابلنفع  تعود  اليت  ونصائحهم  توجيهاهتم  وتقبل   ،
 عقدها املوجهون مع املدرسني . ياالهتمام حبضور اللقاءات الشهرية اليت 

 ال حيق للمدرس الغياب أو التأخر إال بعد إذن مسبق من إدارة اجلمعية ولو ليوم واحد .

النموذج اخلإذا زادت اإلجازة عن يومني أو ثالثة ال بد من تعبئ   اً منوذج  اص ابإلجازات، وبعد اإلجازة يعبئ ة 
 آخر مبباشرته العمل واعتماده من إدارة اجلمعية . 

 تقدمي االقرتاحات املفيدة والنافعة اليت ترفع من مستوى األداء . 

وعدم    رة االهتمام ابلطالب املمتازين واجملتهدين بصورة أكثر وتشجيعهم وإعدادهم للمشاركة يف املسابقات املقر 
 .  إغفال أي طالب يف احللقة

 احلرص على حضور االحتفاالت اليت تقيمها اجلمعية . 

 طريقة وكيفية تدريسه حسب املنهج املقرر ويكون حسب اخلطوات التالية : 

 يعرضه بعد تالوته من قبل املدرس .  اً يومي اً طالب لوحكل إعطاء  

 ابط املرعية . و لضعلى املدرس أن يستمع إىل الدرس اجلديد بنفسه حسب ا 
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 احملفوظ السابق عن طريق جتزأته لرياجع الطالب كل يوم ما يتناسب مع قدراته وحمفوظه . االهتمام مبراجعة 

 مراجعة سورة الدرس يومياً ) جنب الدرس ( . 

 ال بد وأن تكون التالوة جمودة . 

 .ي صورة حسنة لكل انظر إىل احللقةعطياالهتمام بتنظيم جلوس الطالب يف احللقة حبيث 

 .ونشاطحيوية  ضبط احللقة ومتابعة قراءات الطالب بصورة دائمة وأبصوات معتدلة فيها 

 أداء املدرس الصلوات مجاعة مع طالبه . 

 لشيء من ذلك .العناية مبحتوايت املسجد من مصاحف وأاثث وغريه وعدم التعرض  
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 مهام مكتب القبول والتسجيل

 تسجيل الطالب املتقدمني لاللتحاق حبلقات ومدارس اجلمعية . 

 تصحيح وضع الطالب الذين مت تسجيلهم سابقاً وحضروا للتسجيل مرة أخرى بعد انقطاعهم عن احللقات . 

 عاب احللقات للطالب اجلدد .متابعة احللقات وعدد الطالب حبيث يتمكن املكتب من معرفة إمكانية استي

 متابعة تسجيل طالب احللقات املفتتحة حديثاً .

 متابعة نقل وطي قيد وإعادة قيد الطالب .

 متابعة حتديث بياانت الطالب ابحلاسب اآليل ابلتنسيق مع مدرسي احللقات . 

 احلاجة . االحتفاظ ابستمارات الطالب وترتيبها حىت يسهل الكشف عن أي معلومة عند  
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 سكرتري التوجيهمكتب مهام 

 

 تنسيق املواعيد بني املشرف التعليمي ورئيس التوجيه . 

 استالم اخلطاابت الواردة إىل قسم التوجيه وعرضها على املشرف التعليمي ورئيس التوجيه ومساعده.

 مساعده . تنسيق وإبالغ املوجهني مبواعيد االجتماعات مع املشرف التعليمي أو رئيس التوجيه أو 

 توزيع التعاميم والكشوفات اخلاصة ابلتوجيه على املوجهني .

 متابعة املوجهني يف إعداد التقارير الدورية عن احللقات، وكذا التقارير اخلاصة عن أي حلقة .

 إعداد كشوفات احللقات التابعة للموجهني بصورة دورية . 

 التوجيه ومساعده وللموجهني .استالم خط سري املوجهني وتصويرها لرئيس 

 متابعة كروت حضور وانصراف املوجهني واإلداريني ابلقسم .

 متابعة حركة املوجهني املسائية وتدوين ذلك يف سجل خاص .

 إعداد وتصوير النماذج اخلاصة ابملوجهني .

 تنسيق مواعيد اجتماعات املوجهني مع مدرسيهم .

استال بعد  احللقات  فتح  استمارات  املشرف  متابعة  على  مث  املوجه  على  وعرضها  املوارد،  تنمية  قسم  من  مها 
 التعليمي واملايل ورئيس اجلمعية .

 إضافة احللقات اجلديدة للموجهني يف احلاسب حسب املناطق التابعة لكل موجه . 

 ساعده .حتديد مواعيد اختبار املتقدمني للتدريس وحتديد أعضاء جلان االختبار ابلتنسيق مع رئيس التوجيه وم

 استالم ملفات املدرسني املستجدين .

 إعداد النماذج اخلاصة ابملدرس املستجد .
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وغري ذلك، وإبالغ  وختفيضها  متابعة حركة املدرسني من تعيني وإيقاف وإجازات ومباشرات ونقل وزايدة الفرتات  
 املوجهني واملراقبني أوالً أبول .

 احلكومية . متابعة تنقالت املدرسني يف القطاعات 

 استدعاء املدرسني عند احلاجة إىل رئيس التوجيه ومساعده . 

 إعداد الكشوفات اخلاصة ابملراقبني . 

 ترتيب وتنظيم مجيع النماذج التابعة لقسم التوجيه . 

 القيام إبعداد املتغريات الشهرية وإرساهلا إىل مكتب شؤون العاملني . 

 عاملني وإرساهلا إىل اإلرشيف .استالم املتغريات الشهرية من مكتب شؤون ال
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 مهام ) مكتب احلاسب اآللي يف قسم الشؤون التعليمية (

وإعادته،  القيد  وطي  ونقلهم  املستجدين  الطالب  استمارات   : من  التعليمية  ابلشؤون  اخلاصة  البياانت  إدخال 
 اجلديدة . إضافة إىل التقارير الدورية وتقارير املوجهني عن املدرسني واحللقات 

 استخراج مجيع التقارير املتعلقة ابحللقات واملدرسني، ومن مث تصحيح وضع احللقات ابحلاسب اآليل . 

 استخراج تقارير الطالب املرشحني لالختبار السنوي جلميع الفروع . 

 الطالب .اختبار إدخال نتائج 

 مفصلة( .  –استخراج النتائج )جمملة 

 . طباعة الشهادات وتصاريح احللقات

 طباعة اخلطاابت االعتيادية واملذكرات . 

 . املتعلقة ابلقسم تصميم بعض الشهادات والبطاقات 
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 مهام ) مكتب األرشيف (

 

 إضافة الوارد إليها وتقسيم حمتواها إىل : و تنظيم ملفات اإلرشيف 

 إعادة قيد ( . –طي قيد  –نقل  –تعهد  –أوراق ختص الطالب مثل ) إجازة طالب 

  –إضافة فرتة  –لفت نظر  –إنذار   –تعهد  –مباشرة   –إجازة مدرس  –ل ) قرار تعيني ثأوراق ختص املدرس م
 إيقاف مدرس ( . –نقل مدرس   –إيقاف بدل بعد  –إضافة بدل بعد  –ختفيض فرتة 

حلقة   فتح  استمارة   ( مثل  احللقة  ختص  اجلمعي  –أوراق  إدارة  من  الصادرة  والوارداخلطاابت  اخلاصة    ة ة  إليها 
 إغالق احللقات ( . –نقل احللقات  – التقارير عن احللقات –نتائج اختبارات الطالب   –ابحللقات 

 فتح ملفات للحلقات اجلديدة . 

 ترتيب سجالت متابعة الطالب بعد استالمها من املدرسني .

 إعادة قيد الطالب ونقلهم من حلقة إىل أخرى .تعبئة مناذج 

 الكشف عن الطالب يف احلاسب اآليل عند التحويل أو إعادة القيد . 

 .  حدوث أي تغيري يف احللقةمتابعة لوحات احللقات وتسليمها واستالمها عند  

 متابعة تقارير املدرسني عن الطالب ابلتنسيق مع احلاسب اآليل .

 متابعة تقارير املوجهني عن احللقات ابلتنسيق مع احلاسب اآليل . 
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 االمتحانات واملسابقات والدورات مكتبام مه

 

 تسليم تعاميم االختبار السنوي وكشوفات الرتشيح املخرجة من احلاسب اآليل للموجهني .

 استالم كشوفات الرتشيح بعد تدقيق املوجهني هلا . 

اتريخ انتهاء اإلقامة (   –اتريخ امليالد    –جنسيته    –تدقيق املعلومات اخلاصة ابلطالب املرشحني ) اسم الطالب  
. 

 تسليم جداول االختبار السنوي للموجهني بعد سحبها من احلاسب اآليل . 

 إعداد بطاقات الدخول للجان االختبار . 

 هتيئة غرف اللجان وإعداد اللوحات اإلرشادية هلا . 

 ضري الطالب وإدخاهلم للجان حسب الرتتيب أو حسب حضورهم . حت

استالم البطاقات واستمارات االختبار من اللجان بعد االختبار مباشرة ملراجعتها وتدقيقها واعتمادها وتسجيلها 
 يف سجل الدرجات .

العتمادها   االختبار  انتهاء  بعد   ) حدة  على  فرع  لكل   ( النهائية  النتائج  حسب  تدقيق  للموجهني  وتسليمها 
 حلقاهتم . 

 تدقيق شهادات كامل القرآن الكرمي بعد كتابتها من قبل اخلطاط . 

سحب شهادات بقية الفروع من احلاسب اآليل وتدقيقها وحتريرها وختمها مث اعتمادها من قبل املشرف التعليمي  
 وتوزيعها للموجهني حسب حلقاهتم . 

 متابعة طالب فصول املسابقات .

اخلطاابت الواردة من الوزارة واألمانة العامة ملسابقة القرآن الكرمي املتعلقة ابملسابقات احمللية والدولية وإعداد    تلقي
 خطاابت الرد عليها . 

 إعداد اخلطاابت اليت توجه للفروع واجلهات ذات العالقة املشاركة يف املسابقات احمللية .
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احمللية على مستو  املسابقة  لتصفيات  التحكيم  التحضري  مع جلنة  اجلمعية ابلتنسيق  إدارة  تقام يف  اليت  املنطقة  ى 
 وتدقيق النتائج وفرزها ورفع حمضر جلنة احلكام لألمانة العامة ملسابقة القرآن الكرمي بعد اعتمادها . 

 تعبئة استمارات الطالب املرشحني للمسابقات احمللية والدولية .

 زيعها على املوجهني ومدارس اجلمعية . إعداد إعالانت دورات إعداد املعلمني وتو 

 تسجيل أمساء املتقدمني للدورة وحتديد مواعيد مقابالهتم الشخصية . 

 هتيئة الفصول الدراسية وقاعة احملاضرات . 

 متابعة الدارسني يف احلضور واالنصراف والغياب .

 ئقني .إعداد خط سري احلافالت اليت تنقل الدارسني من وإىل اجلمعية مث متابعة السا

للتطبيق  فيها  توزيعهم  مت  اليت  املتميزة  احللقات  يف  أو  اجلمعية  مقر  يف  إما  املسائية  الفرتة  يف  الدارسني  متابعة 
 ابلتنسيق مع اللجنة املكلفة بذلك . 

 ووجبة اإلفطار اليومي وغريها من مستلزمات الدورة ( .  –توفري احتياجات الدورة من ) كتب ومذكرات 

 رات الدورة وفرز النتائج وإخراج النتيجة النهائية بعد تدقيقها واعتمادها .اإلشراف على اختبا
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