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اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن مبنطقة الرياض
إدارة الشؤون التعليمية
ةةةةةةةةةة

بطاقةةةةةةةةةة

برعاية

اداء معلةةةةةةةةةة ( الفصةةةةةةةةةة  ) .......للعةةةةةةةةةةا الدراسةةةةةةةةةة

اسم المعلم الرباعي
الحي

المسجد

المؤهل وتاريخه

41.......
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التوقيع
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الدرجة النهائية
التقدير العام

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

برعاية

تفسير بطاقة تقويم أداء المعلم
األسس المعتمدة في تحقق العنصر

العنصر
 توزيع الطالب وترتيبهم .

إدارة الحلقة
(  7درجات )

 ضبط الطالب .
 تفاعل الطالب داخل احللقة .
 االستماع لقراءة الطالب حسب الزمن املقرر للحلقة.

تمكن المعلم
(  4درجات )

 عدم الرجوع إىل املصحف باستمرار عند الفتح على الطالب
 تطبيق املعلم آلداب التالوة

العناية بآداب التالوة
(  6درجات )

 تطبيق الطالب آلداب التالوة ومنها :
 آداب اجللوس عند قراءة القرآن .أدب القراءة  :االستعاذة ـ البسملة ـ الرتتيل .-الطهارة .

سجل المتابعة
(  4درجات )

-العناية باملظهر املناسب.

 وجود سجل متابعة الطالب.
 رصد مقدار احلفظ واملراجعة لكل طالب .
 تدوين امللحوظات الالزمة .

األداء الـــــــــــوظيــــــــــــــفي

 رصد حضور الطالب وغيابهم يف سجل املتابعة.

متابعة حضور الطالب
(  5درجات )

 مدى التزام الطالب باحلضور واالنصراف يف الوقت احملدد.
 التعرف على أسباب غياب الطالب وتأخرهم .
 إشعار أولياء أمور الطالب بالغياب والتأخر بالتنسيق مع إدارة احللقة .

العناية بإتقان الحفظ
(  7درجات )
العناية بالمراجعة
(  6درجات )
العناية بالتجويد
(  4درجات )
رعاية الطالب سلوكيا
(  7درجات )

 حتديد مقدار حفظ الطالب حسب مستواه.
 حتقق املعلم من إتقان الطالب لآليات املقررة قبل انتقاله إىل الدرس اجلديد.
 حتديد مقدار املراجعة لكل طالب حسب حفظه ومستواه .
 حتقق املعلم من إتقان الطالب للمراجعة .
 تدريس أحكام التجويد حسب مستوى الطالب وفئاتهم العمرية.
 استخدام األساليب املناسبة لتدريس أحكام التجويد .
 تطبيق املعلم ألحكام التجويد ومتابعة الطالب يف ذلك .
 توجيه الطالب حنو األخالق اإلسالمية .
 تعزيز وتشجيع اجلوانب السلوكية املتميزة لدى الطالب.
 رصد السلوكيات السلبية ومعاجلتها
 حتديد مقدار احلفظ حسب متيزهم .

رعاية الطالب المتميزين
(  6درجات )

 تقديم احلوافز التشجيعية ( عينية أو معنوية ) ذلك بالتنسيق مع إدارة احللقة .
 تنمية مهاراتهم وقدراتهم .
 الرفع بأمسائهم إىل املشرف الرتبوي للمشروع .

رعاية الطالب الضعفاء
(  6درجات )
مستوى الطالب
(  6درجات )

 التعرف على جوانب الضعف والعمل على معاجلتها.
 مراعاة مقدار احلفظ واملراجعة حسب مستواهم .
 تقديم احلوافز التشجيعية ( عينية أو معنوية ) ذلك بالتنسيق مع إدارة احللقة .
 متابعة املعلم للطالب من خالل سجل املتابعة .
 إنصات املشرف لتالوة الطالب عند عرضه على املعلم .
 اختيار عينة عشوائية من الطالب لالستماع إىل تالوتهم (  3طالب على األقل ) .

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

العنصر
القدوة الحسنة
(  5درجات )

الصفات الشخصية

تقدير المسؤولية
(  5درجات )
تقبل التوجيهات
(  4درجات )
حسن التصرف
(  4درجات )

العالقات مع :

إدارة الحلقات
(  5درجات )
أولياء أمور الطالب
مع الطالب
بطاقة تقويم األداء

التقويم النهائي

اإلنتاجية
(  44درجة )
الدوام
(  9درجات )
عدد الطالب
(  9درجات )
المجموع
عناصر القوة
(  5درجات )

برعاية

األسس المعتمدة في تحقق العنصر
املظهر  :االلتزام باملظهر الشرعي .
القدوة  :حسن اخللق .
الصالة  :احملافظة على أداء الصالة مع مجاعة املسجد ومتابعة الطالب يف ذلك
املشاركة  :يف إبداء املقرتحات حول املنهج التعليمي .
احلرص  :احلرص على أداء الرسالة التعليمية والرتبوية واستشعار أهميتها.
الدورات  :حضور الدورات التدريبية واللقاءات وورش العمل إن وجدت .
االستجابة  :تقبل النقد والتوجيهات الفنية واإلدارية .
التنفيذ  :التفاعل اإلجيابي مع التوجيهات الفنية واإلدارية .
األنظمة  :استيعاب األنظمة وتنفيذها .
القدرة على التصرف والتعامل اإلجيابي يف مواقف خمتلفة من خالل التعامل مع الزمالء والطالب وأولياء األمور.
التعاون  :مع الزمالء مبا خيدم مصلحة العمل .
االحرتام  :تبادل االحرتام ـ مدى االستفادة من اخلربات .
االهتمام  :حسن العالقة مع أولياء أمور الطالب مبا خيدم مصلحة الطالب.
التوجيه  ،النصح  ،األخوة  ،واالحرتام
حتتسب الدرجة من (  ) 011درجة ثم تضرب بـ (  ) %.4ليصبح الناتج (  ) 41من الدرجة الكلية للتقويم النهائي .
حتتسب  7درجات لكل طالب ينجح بتقدير ممتاز .
حتتسب  5درجات لكل طالب ينجح بتقدير جيد جداً .
انضباط املعلم يف احلضور واالنصراف وكذلك احلضور ليوم األربعاء.

من  6إلى  1طالب فإن نقص العدد تخصم درجة عن كل طالب .
 011درجة
زيادة عدد الطالب الناجحني يف احللقة .
الزيادة يف عدد األجزاء املقررة .
وجود وسائل تعليمية متميزة مسانده للمعلم .

ملحوظات :

 /1التقديرات (  91الى  111ممتاز  11 /الى  19جيد جدا  79 /فأقل غير مرضي )

 /2في حال حصول المعلم على اقل من  11يتم االعتذار له لمواصلة التدريس في المشروع  ،ويطلب من مشرف الحلقة البحث عن
معلم آخر .

