اململكة العربية السعودية
وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد
اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن مبنطقة الرياض
إدارة الشؤون التعليمية

ةةةةةةةةةة

بطاقةةةةةةةةةة

برعاية

إدارة الحل ةةةةةةةةةة ( الفصةةةةةةةةةة  ) .......للعةةةةةةةةةةا الدراسةةةةةةةةةة ........

اسم مشرف الحلقة الرباعي
المسجد

المؤهل

الحي

تاريخه

الهاتف

الجنسية
الفترة

 Oالعصر  Oالمغرب  Oأخرى ............

م

المادة

البيان

الدرجة

1

وجود مشرف الحلقة

تواجده الدائم في المسجد لمتابعة شؤون الحلقة

7

سرعة إدخال بيانات الطالب في البرنامج اإللكتروني وموقع المشروع

2

تفعيل البرنامج اإللكتروني

( إدخال بيانات الطالب  /إدخال الدرجات الشهرية  /أخبار الحلقة  /تالوات

5

3

أعداد الطالب في الحلقة

من  6إلى  8طالب فإن نقص العدد تخصم درجة عن كل طالب .

5

4

الحضور ليوم األربعاء

حضور الطالب في الحلقة ليوم االربعاء

2

5

المظهر العام للحلقة

جلوس الطالب  /اللباس  /ترتيب الحلقة  /تعليق اسم الحلقة ...

6

6

التعاون مع المشرف التربوي للمشروع

أثناء الحلقة أو خارجها

7

7

حفظ الملفات اإلدارية

8

متابعة خطة الحفظ والمراجعة
( المنهج التعليمي )

9

المشاركة في أنشطة ولقاءات المشروع

الطالب  ...الخ ) بالتنسيق مع المشرف التربوي

بوجود ملف ( صادر ووارد للخطابات والتعاميم )  /كشوف الحضور واالنصراف

5

للمعلم والطالب ...

بحيث يكون لدى مشرف الحلقة تصور شامل عن المنهج التعليمي ويقوم بمساعدة

7

المعلم على انجاحة

مثل ( لقاءات المشرفين والمعلمين  /حث وإيصال الطالب إلى مكان انعقاد

13

برامج الطالب )

11

الجانب اإلعالمي

كتوثيق نشاطات الحلقة والبرامج المقدمة للطالب  /أخبار الحلقة ...

6

11

وسائل التحفيز

جوائز  /هدايا  ...وتكون مقدمة من ادارة الحلقة

6

12

وجود وسائل تعليمية متميزة

قاعة خاصة بالحلقة  /وجود شاشة عرض لشرح الدروس ...

7

13

التواصل مع أولياء األمور

لقاءات  /رسائل جوال

6

14

انتاجية الحلقة

تحتسب  3درجات لكل طالب ينجح بتقدير ممتاز

18

تحتسب درجتين لكل طالب ينجح بتقدير جيد جدا
المجموع النهائي

المشرف التربوي /

التوقيع /

111

تاريخ الزيارة /

ملحوظات :
 .1التقديرات (  09الى  199ممتاز  09 /الى  00جيد جدا  90 /فأقل غير مرضي ) .
 .2يقوم المشرف التربوي بتقييم ادارة الحلقة قبل نهاية كل فصل دراسي  ،ويتم تكريم الحلقة األولى لكل مشرف تربوي .

/

/

14هـ

الدرجة

المستحقة

