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برعاية

اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن مبنطقة الرياض
إدارة الربامج التعليمية

الرؤية الريادة يف تعليم القرآن الكريم

الرسالة تعليم القرآن الكريم من خالل عمل مؤسسي متقن حيقق رضا العاملني واملستفيدين

استمارة توضيحية عن مشروع الحلقات الرائدة ( ولي أمر الطالب  /الطالب )
الهدف الرئيس
تخريج  021خاتم خالل  3أعوام لكل دفعة من دفعات المشروع .
فكرة المشروع
هي عبارة عن  31حلقة موزعة على المجمعات المتميزة من مراكز الجمعية الخمسة ( الجنوب  /العزيزية  /الوسط الجنوبي  /الدرائري الغربي /
الغرب )  ،ويقوم بتدريس هذه الحلقات نخبة من المعلمين األكفاء وأصحاب اإلجازات في القراءات  ،وكل حلقة يدرس بها من  6إلى  8طالب ،
ويحفظ هؤالء الطالب القران وفق منهج محدد بحيث يختم الطالب كتاب هللا جال وعال في  3سنوات  ،ويشرف على المعلمين  3مشرفين تربويين
مؤهلين لهذا العمل .
مدة المشروع وفترات الدراسة
 .0مدته (  ) 3سنوات في (  ) 6فصول دراسية  ،علما ً بأن اإلجازة الصيفية تكون لمراجعة ما سبق حفظة وكذلك تعويض لما نقص
للطالب في حفظ بعض االجزاء .
 .2أيام الدراسة من األحد إلى الخميس  ،وتبدأ الحلقة بعد صالة العصر مباشرة ولمدة ساعتين  ،أو على حسب وقت الدراسة بالحلقات .
 .3يتخلل يوم الخميس احيانا ً بعض البرامج التطويرية واإلثرائية .
الضوابط والشروط للطالب
 .0أن ال يقل عمر الطالب المتقدم عن  02سنه وال يزيد عن  08سنه .
 .2أن ال يقل حفظ الطالب عن  5أجزاء وال يزيد عن  8أجزاء .
 .3اجتياز المقابلة الشخصية .
 .4االلتزام الكامل بالبرنامج .
ً
ً
 .5الموافقة على تمثيل الجمعية محليا وخارجيا متى طلب منه ذلك .
 .6االلتزام بالحضور اليومي  ،والتقيد بالخطة المقررة .
 .7أن يكون من المتفوقين دراسيا .
المنهج التعليمي
أوال  :الحفظ
 .0يحفظ الطالب في السنة األولى (  ) 03جزء  ) 8 ( /أجزاء في الفصل األول  /بمعدل (  ) 3،5وجه يومياً.
(  ) 5أجزاء في الفصل الثاني  /بمعدل (  ) 2،5وجه يومياً.
ً
 .2يحفظ الطالب في السنة الثانية (  ) 9أجزاء  ) 4،5 ( /أجزاء في الفصل الواحد  /بمعدل (  ) 2أوجه يوميا .
 .3يحفظ الطالب في السنة الثالثة (  ) 8أجزاء  ) 4 ( /أجزاء في الفصل الواحد  /بمعدل (  )2أوجه يوميا ً .
ثانيا ً  :المراجعة
 .0يراجع الطالب في السنة األولى بمعدل (  ) 7أوجه يوميا ً .
 .2يراجع الطالب في السنة الثانية بمعدل (  ) 04وجه يوميا ً .
 .3يراجع الطالب في السنة الثالثة بمعدل ( جزء ) يوميا ً .
االختبارات
 .0تقوم إدارة المشروع بإجراء اختبارات للطالب نهاية كل فصل دراسي .
 .2يعلن عن نتائج االختبارات في موقع المشروع .
طريقة تقييم الطالب والتقارير:
اوال ً  /طرقة تقييم الطالب ( اليومي ):
يقوم المعلم بتقويم الطالب يوميا من "  " 6درجات  ،ويكون تقسيمها كاآلتي :
 " 3 " .0درجات للدرس ( الحفظ الجديد )
 " 2 " .2درجة للمراجعة
 " 0 " .3درجة واحدة للمواظبة
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 .4باإلضافة إلى (  ) 2درجتان للسلوك يقوم بها المعلم سلوك الطالب خالل الشهر كامالً .
ثانيا  /التقرير الشهري للطالب  ( :يستطيع الطالب معرفة تقريره الشهري عن طريق الموقع اإللكتروني وذلك بإدخال رقم اإلثبات ) :
يصدر تقرير للطالب نهاية كل شهر دراسي وهو كاآلتي :
البيان
الحفظ
المراجعة

من سورة

االية

الى سورة

االية

الدرجة المستحقة ( )

الدرجة النهاية ( ) 011
التقدير العام :
الترتيب على الحلقة :
الترتيب على المشروع :
ً
ملحوظة  /عدد التقارير التي تصدر شهريا ثالثة تقارير .
ثالثا ً  /التقرير الفصلي للطالب:
يصدر تقرير للطالب نهاية كل فصل دراسي وهو كاآلتي :
البيان
الحفظ
المراجعة
البيان
األعمال الفصلية
االختبار الفصلي
المشاركة في البرامج
الـمجـموع الكـلي

من سورة

الدرجة األصلية
25
61
05
011

االية

الى سورة

االية

التوضيح
هي عبارة عن درجات الطالب التي حصل عليها نهاية كل شهر
اختبار نهاية الفصل
البرامج واللقاءات والدورات التي تطرحها ادارة المشروع

التقدير العام :
الترتيب على الحلقة :
الترتيب على المشروع :
التقديرات
.1
.2
.3

من  91درجة الى  011درجة ( ممتاز )
من 81درجة الى  89درجة (جيد جدا)
 79درجة فأقل راسب

المكافآت والحوافز
 .0لكل طالب يتم حفظ القران الكريم كامالً في نهاية المشروع يحصل على  0511لاير .
 .2يتم تكريم الطالبين المتفوقين شهريا ً على مستوى الحلقة .
 .3يتم تكريم الطالب العشر األوائل وكذلك المتفوقين على مستوى المشروع نهاية كل فصل دراسي .
لالستفسار :
 .0مراجعة مشرف الحلقات أو المعلم.
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 .2مدير المشروع  /أ .عمر العمودي (  )1514447084من الساعة  5م إلى  8م .
 .3يشرفنا زيارتكم لموقع المشروع على الشبكة العنكبوتية http://alraedah.net/index.html
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