المكرم  /مشرف الحلقة الرائدة بمسجد  ................حفظه هللا
المكرم  /معلم الحلقة الرائدة بمسجد  .................حفظه هللا
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  .......وبعد :
كل عام وانتم بخير ونسأل هللا أ ن يتقبل منا ومنكم صالح االعمال  ،ونضع بين أيديكم عدد من النقاط المهمة والتي تتعلق بأعمال
الفصل األول وهي كاآلتي:
 .1التأكيد على تسليم كشف حضور المعلم الشهري ويسلم للمشرف التربوي نهاية كل شهر  ،وفي حال عدم ايداع راتب
المعلم او وجود نقص في الراتب يتم مراجعة مركز اإلشراف الذي يتبعة المسجد.
 .2التقويم الدراسي للمشروع للفصل األول للعام الدراسي 1456/53هـ ( بناء على التقويم الدراسي للجمعية ) وهو
كاآلتي:
م
1
2
5
4

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

الموعد
1454/11/3
1454/11/22
1454/12/1
1454/12/12

م
3
6
7

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

الموعد
1456/2/22
1456/5/11
1456/4/4

 .5الطالب الراسبون في اختبار الفصل الماضي سيعاد لهم االختبار يوم السبت 1453 /11/23هـ  ،وفي حال رسوب
الطالب مرة أخرى يتم استبعاده من المشروع وتسجيل طالب آخر بديال عنه .
 .4ستقوم إدارة المشروع برفع أسماء الطالب الناجحين في اختبار المراحل للجمعية العتماد نجاحهم في اختبارات األجزاء
لصرف المكافآت لهم  ،لذا نأمل من إدارة الحلقات إدخال أسماء الطالب في نظام تاج .
 .3سيتم تقييم المعلم وكذلك إدارة الحلقة بناء على المعايير المرفقة والتي سبق توزيعها  ،فنأمل من الجميع الجد واالجتهاد
وبذل المزيد لالرتقاء بمستوى الحلقة والطالب .
 .6سيقام بمشيئة هللا برنامج يوم الهمه ( )6نهاية الفصل الحالي  ،وسيتم فيه تكريم الناجحين للفصل الماضي  ،وكذلك
تكريم المعلمين المتميزين وسنشعركم بالموعد في حينه.
 .7لوحظ على بعض المعلمين عدم التركيز على التجويد التطبيقي مع طالبهم  ،مما أدى إلى ضعف واضح في مستوى أداء
الطالب  ،وكذلك إهمال سجل متابعة الطالب وذلك بعدم تدوين البيانات اليومية المطلوبة  ،من مقدار التسميع وتقويم
الدرس والمراجعة بدقة  ،لذا نأمل من المعلمين االهتمام بذلك وعدم اإلخالل به .
 .2الطالب الخاتمون المؤهلون لدخول اختبار الخاتمين لهذا الفصل على المعلم االهتمام بهم ووضع برنامج مكثف لهم
إلتقان المراجعة  ،وإدخال أسمائهم في برنامج تاج للخاتمين  ،مع العلم إلى أن اختبارهم سيتم عبر لجان اختبارات
الخاتمين في الجمعية .
 .9تم إجراء تعديالت وإضافات هامة في سجل متابعة الطالب فعلى المعلم قراءته واستيعابه .
 .11يسعدنا ويشرفنا تواصلكم معنا وإبداء ملحوظاتكم و مقترحاتكم وذلك من خالل زيارات المشرفين التربويين لكم أو
اإلتصال على الهاتف الجوال (  ، )1391114295أو على البريد اإللكتروني ( )usuba@hotmail.comأو
زيارة الموقع اإللكتروني للمشروع ( ) http://alraedah.net/index.htmlوإثراء الموقع اإللكتروني بمقاالت
ومشاركات وأخبار للحلقة  ،علما ً بأن جميع نماذج المشروع موجودة بالموقع اإللكتروني .
وختاما ً نسأله جل وعال أن يبارك لكم في أعماركم وأوقاتكم وأن يجعلها خالصة لوجهه سبحانه وتعالى .
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ...
مدير مشروع الحلقات الرائدة
عمر بن سعيد العمودي
 1453 / 11 / 4هـ

