اململكة العربية السعودية

برعاية

وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد
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

املكرم  /مشرف احللقة الرائدة مبسجد  ................حفظه اهلل
املكرم  /معلم احللقة الرائدة مبسجد  .......................حفظه اهلل
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته  .......وبعد :
كل عام وانتم خبري ونسأل اهلل ان يتقبل منا ومنكم صاحل االعمال  ،ونضع بني أيديكم عدد من النقاط املهمة واليت تتعلق بأعمال
الفصل األول وهي كاآلتي:
 .1التأكيد على تسليم كشف حضور املعلم الشهري ويسلم للمشرف الرتبوي نهاية كل شهر  ،ويف حال عدم ايداع راتب املعلم
او وجود نقص يف الراتب يتم مراجعة مركز اإلشراف الذي يتبعة املسجد.
 .2التقويم الدراسي للمشروع للفصل األول للعام الدراسي 1341/43هـ ( بناء على التقويم الدراسي للجمعية ) وهو كاآلتي:
م
1
5
4
1

البيان
بداية الدراسة للفصل الدراسي األول
إجازة اليوم الوطني
بداية إجازة عيد األضحى
بداية الدراسة بعد عيد األضحى

الموعد
1141/11/52
1141/11/11
1141/15/2
1141/15/55

م
2
6
1

البيان
بداية اختبارات الفصل الدراسي األول
بداية إجازة نهاية الفصل األول
بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني

الموعد
1142/5/11
1142/5/54
1142/4/52

 .4مت اعتماد مكافأة للمعلم يف حال جناح الطالب يف اختبار املراحل (  111ريال يف حال جناح الطالب بتقدير ممتاز  11 /ريال
يف حال جناح الطالب بتقدير جيد جدا ) بشرط ان يكون االختبار األول وليس اختبار اإلعادة .
 .3الطالب الراسبون يف اختبار الفصل املاضي سيعاد هلم االختبار يوم الثالثاء 1343 /11 /11هـ  ،ويف حال رسوب الطالب مرة
أخرى يتم استبعاده من املشروع وتسجيل طالب آخر بديال عنه .
 .1سيتم تقييم املعلم وكذلك إدارة احللقة بناء على املعايري املرفقة واليت سبق توزيعها  ،فنأمل من اجلميع اجلد واالجتهاد وبذل
املزيد لالرتقاء مبستوى احللقة والطالب .
 .6نأمل من مشريف ومعلمي وطالب املشروع إثراء املوقع اإللكرتوني مبقاالت ومشاركات وأخبار للحلقة  ،ويف حال رغبتكم
باملشاركة التواصل مع أ  .نورس العلي مشرف التقنية باملشروع .
 .7سيقام مبشيئة اهلل برنامج اهلمه ( )3وتكريم الناجحني للفصل املاضي نهاية الفصل احلالي وسنشعركم باملوعد يف حينه.
 .8لوحظ على بعض املعلمني عدم الرتكيز على التجويد التطبيقي مع طالبهم  ،وكذلك اهمال سجل متابعة الطالب وعدم
تدوين البيانات املطلوبة لذا نأمل من املعلمني االهتمام بالتجويد وتدوين املعلومات املطلوبة بالسجل وعدم اإلخالل به.
 .9يسعدنا ويشرفنا تواصلكم معنا وإبداء ملحوظاتكم و مقرتحاتكم وذلك من خالل زيارات املشرفني الرتبويني لكم أو
االتصال على اهلاتف اجلوال (  ، )1113337183أو على الربيد اإللكرتوني ( )usuba@hotmail.comاوزيارة املوقع
اإللكرتوني للمشروع ( ) http://alraedah.net/index.htmlعلماً بأن مجيع مناذج املشروع موجودة باملوقع
اإللكرتوني .
وختاماً نسأله جل وعال أن يبارك لكم يف أعماركم وأوقاتكم وان جيعلها خالصة لوجهه سبحانه وتعاىل .
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ...
مدير مشروع احللقات الرائدة
عمر بن سعيد العمودي
 1343 / 11 / 21هـ

