اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآى الكريم مبحافظة السلفي

اململكة العربية الصعودية
وزارة الشؤوى اإلشالمية والدعوة واإلرشاد

أمانة جائسة الفًد – قصم املصابقات

أ

الشوايد املطلوبة مو املعلم  /ـة يف جائسة الفًد للمعلم  /ـة املتميس/ة 411 - 411يـ
م

البهود

املطلوب

1

دزجات األدا ٛالْظٔفٕ

متْفس لد ٚاجلنعٔ٘

2

ىطب٘ اليجاح يف املستكٔات أّ ضله الرباعه

متْفس لد ٚاجلنعٔ٘

3

املشازن٘ يف املطابكات الداخلٔ٘

متْفس لد ٚاجلنعٔ٘

4

ىتاٜج املطابكات الداخلٔ٘

متْفس لد ٚاجلنعٔ٘

5

حضْز الدّزات التدزٓبٔ٘ يف اجلنعٔ٘

صْزٗ مً شَادٗ دّزٗ حتف٘ األطفال-صْزٗ مً شَادٗ دّزٗ اجلصزٓ٘

صْزٗ مً شَادٗ دّزٗ تطْٓسٓ٘ هلرا العاو ( أزبع ضاعات ) مً تازٓذ ٍ1438/8/2ـإىل ٍ1439/8/3ـ

6

املشازن٘ يف الدّزات التدزٓبٔ٘ الطابك٘ أّ
اخلازجٔ٘

صْز مً شَادات الدّزات الداخلٔ٘ ّاخلازجٔ٘ مً تازٓذ ٍ1436/6/19ـ ّحت ٙتازٓذٍ1438/8/1ـ
علنًا أٌ الدّزات التدزٓبٔ٘ املطلْب٘ يف ( الكسآٌ ّعلْمُ أّ الرتبٔ٘ أّ طسم التدزٓظ).ٓ-هتف ٙبـ  25ضاع٘ تدزٓبٔ٘.

حضْز االجتناعات ّاللكاٛات
7

8

ّتفعٔل بسامج اجلنعٔ٘
اضتدداو ميَجٔ٘ حلفغ الطالب
ّمساجعتَه
حفعُ للكسآٌ الهسٓه

9
10

متْفس لد ٚاجلنعٔ٘
ٓطجل املعله/ـ٘ بسامج اجلنعٔ٘ اليت فعلَا عل ٙشهل ىكاط خالل العاو احلالٕ ( أٖ
بسىامج طسحُ أحد أقطاو اجلنعٔ٘ ّٓدخل يف ذلو حفالت اجلنعٔ٘ )
-ضجل ألحد طالبُ إٌ ناٌ ٓطبل ميَجٔ٘ اجلنعٔ٘.

أّ امليَجٔ٘ اليت اضتددامَا مع شسحَا.شَادٗ إمتاو احلفغ.-أّ صْزٗ مً شَادٗ آخس مستك ٙاجتاشِ.

املشازن٘ يف الربامج التعلٔنٔ٘ ( شفاٛ

-صْزٗ مً شَادٗ بسىامج زتل

الصدّز ،زتل ،ما ٓطتجد مً بسامج ) ...

-أّ صْزٗ مً شَادٗ بسىامج شفا ٛالصدّز

مواطو القوة :
-شسح مبا ال ٓصٓد عً صفح٘ عً نل فهسٗ جدٓدٗ ّْٓضح ( اهلدف ميَا ،ىبرِ

1

اضتدداو فهسٗ جدٓدٗ حتكل أٍدافًا تسبْٓ٘

2

حاصل عل ٙإجاشٗ يف حفغ الكسآٌ

3

حاصل عل ٙالشاطبٔ٘

خمتصسٗ ،الطالب املطتَدفٌْ ،ىتاٜجَا ).
ٓ -هتف ٙبفهستني.

 -ال ماىع مً إزفام ضجالت ّاضتنازات تدعه الفهسٗ.

4

متجٔلُ أّ أحد طالبُ اجلنعٔ٘ يف املطابكات
اخلازجٔ٘

صْزٗ مً شَادٗ اإلجاشٗ.صْزٗ مً شَادٗ الشاطبٔ٘.متْفس لد ٚاجلنعٔ٘

* تْضع مجٔع األّزام يف ملف ّتستب حطب البيْد ثه تسفع إىل قطه املطابكات باليطب٘ للنعلنني ّمهتب اإلشساف باليطب٘ للنعلنات.

