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 الشيخ / عبداهلل السليمان مقدمة 

، ونيوذ باهلل من شرور أنفسنا ، ومن سةئات ونتوب إلةه ، ونستغفره  ونستهديه  إن احلعمد هلل حنعمده ، و نستيةنه
اهلل وحده ال شريك له .وأ شهد أ ، من يهده اهلل فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال  أععمالنا

 أما بيد :    على إله وصحبه امجيني ،،،   علةه وسلم وصلى اهلل  ن حمعمدًا عبُده و رسوله

اخلريي  لتحفةظ القرآن  عمية اجلالتعمةز حلفظ القرآن الكريم والذي أعد من قبل  ها هو بني أيديكم برنامج حلقف
للعمقصود منه ، و أهدافه ومن أهعمها االتقان املتعمةز حلفظ القرآن الدرعة  ، والذي هو ملخص الكريم مبحافظ  

 الكريم وفهعمه وتدبره ، واملدة الزمنة  اليت يستغرقها ، وشروط االلتحاق به ، وضوابط تنفةذه وطريق  تنفةذه . 

سدد وقةا  مع ما يصاحب ذلك من تربة  على استغالل الوقت ، وإعان  على الطاعات يف الصلوات وتيلةق القلب بامل
اللةل يف األسرة ، وإشراك ولي أمر الطالب مع الطالب يف هذا الربنامج بيقد يرب  مع اجلعمية  يوقع علةه اجلعمةع مما 

بإذن اهلل كعما أن  واستقامتها جييل البةت كله يتفاعل يف هذا املشروع مما سةكون له األثر البالغ يف صالح األسره 
مج وذلك مبوجب عقد يرب  بةنه وبني اجلعمية  مما سةديله أما  املسؤولة  يف إخفاق ميلم احللق  ملز  بتنفةذ الربنا

 الطالب متى ما كان هو السبب ليد  التزامه بهذا الربنامج . 

 .حلفظ كتاب اهلل تياىل تتراتةب ييترب من أقوى  الربامج اليت أعد وهذا الربنامج مبا احتواه من ضوابط و

من أراد تطبةقه و أن يؤتي مثاره الةاني  ، كعما أراد ميدوه و أملوا ، وأن ال حيرمنا ومن  أن ينفع به كلاهلل فنسأل  
 قا  بإعداده األجر واملثوب  إنه ولي ذلك والقادر علةه.

 بةنًا حمعمد وعلى آله وصحبه أمجيني .وصلى اهلل وسلم على ن
 أماله الفقري إىل عفو ربه 

 رئيس اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم مبحافظة الدرعية 

 عضو حمكمة االستئناف مبنطقةالرياض 

 عبداهلل بن ناصر السليمان 
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  ـــــــــــــــــــةمقدمـــــــــ

احلمدهلل الذي علم بالقلم , علم االنسان مامل يعلم والصالة والسالم على سيد املتقني وأفصح العاملني 

 أما بعد    التابعني .و ى آله وصحبه وعل

فقد اطلعت على برنامج التميز يف حفظ القرآن الكريم والذي أعده األخ الفاضل الشيخ / حييى أمحد 

ومبعية  -حتفيظ القرآن الكريم بالدرعية جبمعية  مدير إدارة الشؤون التعليمية املكلف –عطيف 

 األستاذ الكريم / مصطفى حلمي حسن أمحد.

وقد سرني وشرح صدري ذلك املنهج املتميز يف حفظ القرآن الكريم  ألنه مجع بني إتقان احلفظ من 

أكثر من حاسة يف العملية التعليمية منها استخدام  معالبداية مع تكثيف املراجعة , كما أنه تعامل 

فظ وذلك النظر واليد يف كتابة كل جزء يتم حفظه باإلضافة إىل الفهم قبل و أثناء عملية احل

 باملرور على تفسري اآليات والسؤال عما أشكل فيها . 

املراجعة ملا مت حفظه وقد  من بركات اتباع منهج السلف يف تسبيع القرآن الكريم أثناء كما أن فيه

وهي أن يكون ورد احلفظ بني الطالب وربه يف بيته , وقد يتابعه  مهمةأيضًا على مسألة تربوية  اشتمل

فل عنه . وقد ملست بنفسي عينة من طالب هذه احللقات املباركة حيث قرأ علي بعض وليه , وقد يغ

 طالبها عرضًا لإلجازة فهالين ما وجدت من إتقان احلفظ واملهارة يف التجويد , وهذه بغية كل حافظ جميد .

عرف مه وُتوإنه لربنامج جدير بأن ينتشر بني احللقات وأن تتبناه حماضن القرآن الكريم املباركة وتدع

به , كتب اهلل أجر القائمني على هذه احللقات املباركة وجعل ما يقدمونه يف موازين حسناتهم 

 أهل اهلل وخاصته .هم وجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين 

 آله وصحبهوعلى  وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد

 كتبه         

 أخوكم / صابر بن حممد عبداحلكم                                                                                                                                                        

 املقرئ باجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم 
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  بن عبداهلل املوسى بالرياضوإمام مسجد عبدالرمحن       

 التميز حلفظ القرآن الكريم  ِحلق برنامج

  -: أواًل التعريف بالربنامج

 بإتقان  هو برنامج يهدف إىل حفظ القرآن الكريم حفظًا تربويًا حبيث يكون مبنياًّ على حفظ اللفظ

 والعمل به . وتدبره  وفهم املعنى

 -:  ثانيًا أهداف الربنامج

 متقنني لكتاب اهلل تعاىل )) قراءًة وفهمًا وتدبرا (( .ختريج حفاظ  -1

 إعداد معلمني لتدريس القرآن يف احللقات .  -2

 .  تهيئة الطالب إلمامة املساجد -3

 رعاية الطالب املتميز ين واملوهوبني يف احلفظ .  -4

 زيادة عدد احلفاظ لكتاب اهلل تعاىل .  -5

 بقوله صلى اهلل عليه وسلم    طلبة عماًلترسيخ أهمية تعلم كتاب اهلل تعاىل وتعليمه لدى ال -6

 ) خريكم من تعلم القرآن وعلمه ( . 

 نور القرآن ونزلت فيه بركته . فيه قد شع قرآنيًا بيتهم بيتًابأن يكون  محل األسرة -7
  -:  ثالثًا  مدة الربنامج

خالل مخسة أيام يف تني يوميًا ساع ترتاوح مدة تنفيذ الربنامج  )من سنتني إىل  ثالث  سنوات ( مبعدل

 .)من بعد صالة الفجر إىل صالة اجلمعة ( وهو يوم اجلمعة سبوع باإلضافة إىل يوم اهلمةاأل

  -:  رابعًا شروط االلتحاق بالربنامج

 أن يكون الطالب حسن السرية والسلوك . -1

 أن يكون الطالب متميزًا عن أقرانه يف سرعة احلفظ واإلتقان . -2

 الدراسي عن السادس االبتدائي .أن ال يقل مستوى الطالب  -3

 أن تكون قراءة الطالب سليمة من األخطاء اجللية وعيوب النطق .  -4

 احللقة .  حضورأن يكو ن مواظبًا ومنضبطًا يف  -5
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تبارك ( أو اجلزء األول و الثاني من ) سورة البقرة (   وأن ال يقل حفظ الطالب عن جزأين ) عم  -6

 .  عند االلتحاق حبلقة التميز

 ق ) ي ( .لحتاز الطالب اختبار القبول حسب ما هو موضح يف املان جي -7

جيتاز الطالب اختبار قياس القدرة على احلفظ وذلك بتحديد وجه ليس من حفظه أن  -8

% ( من الوجه  50ويطلب منه حفظه يف عشر دقائق ثم يسمعه غيبًا على املشرف فإذا حفظ ) 

 يعترب الطالب قد اجتاز االختبار . 

ون معينًا لولده ومشجعًا ية من ولي األمر على انضمام ولده إىل الربنامج وأن يكموافقة خط -9

 .  امللحق ) د (كما هو موضح يف  له ومتابعًا

 النظيف وأخذ الزينة عند املسجد .  السعوديااللتزام بالزي  -10

إال عند  عدم الغياب عن احللقة إال يف احلاالت الطارئة وبعد أخذ إذن مسبق من معلم احللقة -11

 . الضرورة 

( مرات متفرقة يتم طي  6عندما ُيخِفق الطالب يف اختبار املستويات ثالث مرات متتالية أو )  -12

 . من احللقات العادية قيده من حلقة التميز وينقل إىل حلقة 

بعد اجتياز الطالب للمستوى األول يتم توقيع ) عقد اتفاقية حافظ ( مع ولي أمره كما هو  -13

 . لحق ) هـ (املموضح يف 

  -:   خامسًا ضوابط تنفيذ الربنامج

 .طالب فقط  7-5أن يكون عدد الطالب يف احللقة من  -1

 .  املسجد الذي تقام فيه احللقة أن يلتزم الطالب بصالة العصر يف -2

أن ال خيرج الطالب إال بعد انتهاء وقت احللقة اليومي )) ساعتان (( تبدأ بعد صالة العصر  -3

 مباشرة . 

) اجلديد( وحيفظه يف البيت بعد من أن يلتزم الطالب حبفظ وجه واحد يوميًا على األقل  -4

 تصحيح القراءة على املعلم. 

أن يلتزم الطالب حبضور ) يوم اهلمة( األسبوعي يوم اجلمعة  من كل أسبوع  من بعد صالة  -5

 . صالة اجلمعة الفجر إىل 
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بوع وال يهمل قراءة الورد اليومي وأن يقوم أن يلتزم الطالب بإكمال اخلتمة الذاتية يف أس -6

        امللحق ) ح (مة الذاتيه كلما زاد احلفظ لديه كما هو موضح يف الطالب بتحديث اخلت

 . (  منوذج اخلتمة الذاتية األسبوعية) 

 على التقيد بالفاصل الزمين بني اختبارات املستويات حبيث ال يزيد بأي حال من األحوال  -7

 بني كل مستوى والذي يليه .( يومًا 75)

يلتزم الطالب بتخصيص مصحٍف خاص به للحفظ واملراجعة سواًء يف البيت أو احللقة مع  -8

 قلم رصاص ليؤشر حتت األخطاء اليت تقع منه أثناء تصحيح القراءة .                                             

ثناء وقت احللقة حتى حني موعد قراءتهم أ مثنىأن يلتزم مجيع الطلبة باملراجعة فرادى أو  -9

 على املعلم أو املساعد . 

لضبط القراءة و أحكام التجويد   يلتزم الطالب بتخصيص مصحف صوتي ) املصحف املعلم ( -10

 و يستمع إليه باستمرار يف البيت . 

ليساعده ذلك يف حفظ  وفهمه يلتزم الطالب بقراءة تفسري الوجه الذي سيحفظه عدة مرات -11

 .وتدبر اآليات .  )وذلك من خالل كتاب املختصر يف التفسري (

بكتابته كاماًل حسب النموذج املعد لذلك على أن  الوجهيلتزم الطالب بعد انتهائه من حفظ  -12

 ( حسب النموذج املستخدم يف احللقة ) امللحق ج (.تكون الكتابة عن ظهر قلب ) غيب 

 

 :  الطالب من االستمرار يف حلقة التميزها فيمينع يت سادسًا :احلاالت ال

 ( مرات متفرقة .6( مرات متتالية أو ) 3اإلخفاق يف اختبار املستويات ) -1

 كثرة الغياب والتأخر عن بداية وقت احللقة بدون عذر . -2

 عدم االستجابة لتوجيهات املعلم أو إدارة املركز أو املشرف التعليمي .-3

 .  الكريم سلوكيات ال تليق حبافظ القرآنارتكاب -4

  . التغيب باستمرار عن يوم اهلمة األسبوعي-5

 عدم التقيد بضوابط تنفيذ برنامج التميز أو اإلخالل بشروطه . -6

كما هو موضح يف امللحق ) ب ( ) وكذلك املعلم حيصل الطالب الذي جيتاز اختبار املستوى على مكافأة مالية سابعًا : 

 . ملكافآت (جدول ا
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 -: طريقة تنفيذ الربنامج ثامنًا :

حيفظ الطالب وجهًا واحدًا على األقل يوميًا بعد قراءته على املعلم لتصحيح التالوة  -1

 مستخدمًا القلم الرصاص بوضع خط حتت اخلطأ  .

ويسأل املعلم عند وجود آيات مل  (  يستوعبهويفهمه جيدًا ) يقرأ الطالب تفسري الوجه  -2

 يفهم تفسريها .

الطالب ما حفظه على املعلم يف اليوم التالي ويقوم بتصحيح الواجب اجلديد الذي  يقرأ -3

 يليه ويقرأ تفسريه .

كامل يقوم بكتابته كاماًل عن ظهر قلب حسب النموذج  وجه عندما ينتهي الطالب من حفظ  -4

 يف امللحق  ج ( . املستخدم يف احللقة  )كما هو موضح

يقوم الطالب بتسميع املراجعة اليومية مبا ال يقل عن حزب واحد يوميًا ) عشرة أوجه ( يتم  -5

 تسمعيه سردًا على املعلم أو مساعد املعلم . 

ينفذ الطالب مراجعة حفظه على طريقة )التسبيع ( وهي تقسيم ما حيفظه على سبعة أيام  -6

مرة غيبًا  )وتسمى هذه العملية ختمة املراجعة الذاتية حبيث يراجع مجيع حفظه يف كل أسبوع 

 للطالب  كما هو موضح  يف امللحق )  أ ( )طريقة التسبيع ( .

خيترب الطالب يف األجزاء الثالثة عدة مرات من قبل املعلم  ومساعده ليكون جاهزًا لدخول اختبار  -7

 90ل الطالب على تقدير ممتاز ) املستوى األول ثالثة أجزاء عند املشرف التعليمي وجيب أن حيص

كما هو موضح ( أخطاء ) فتح على الطالب (  3( درجة فأعلى على أاّل ُيخطئ الطالب أكثر من )

 . ( زامللحق ) يف 

يف حالة اجتياز الطالب االختبار بتقدير ممتاز ُينقل إىل املستوى الثاني   وهو ) ستة أجزاء (  -8

 الكريم كاماًل .وهكذا حتى ُينهي الطالب حفظ القرآن 

يف حالة إخفاق الطالب يف االختبار فإنه يعود لالختبار مرة أخرى بعد أسبوع أو أسبوعني  -9

( اختبارات يف كل مستوى إال أنه يف االختبار الثالث ال 3حسب ما يراه املعلم وللطالب )

 يعطى مكافأة وإذا اجتاز ينقل إىل املستوى الذي يليه . 

يف املرة الثالثة يتم استدعاء ولي أمر الطالب وإفهامه بأن الطالب إذا استمر إخفاق الطالب  -10

 .  من احللقات العاديةال يستطيع االستمرار يف حلقة التميز ويتم حتويله إىل حلقة 
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يلتزم مجيع الطلبة حبضور يوم اهلمة األسبوعي ) يوم اجلمعة من كل أسبوع من صالة  -11

الل هذا اليوم ما تبقى من ختمة املراجعة  الفجر إىل صالة اجلمعة ( ويراجع الطالب خ

 الذاتية األسبوعية . 

حتويل  عندما خيتم الطالب القرآن كاماًل وجيتاز اختبار اخلامتني يف اجلمعية يتم -12

 .يف اجلمعية اظ الطالب إىل برنامج احُلًف

 

 

 اخلامتة:  تاسعًا

ثم نشكر القائمني  كنا لنهتديَ لوال أن هدانا اهلل ويف اخلتام نشكر اهلل تعاىل أواًل أن هدانا هلذا وما

الذي على مجعية حتفيظ القرآن الكريم مبحافظة الدرعية الذين دعموا وساندوا هذا الربنامج 

بفضل اهلل تعاىل من أقوى الربامج حلفظ القرآن الكريم يف جمال تعليم كتاب اهلل  نأمل أن يكون

وأن جيعل عملنا خالصًا  الذين هم أهل اهلل وخاصتهونسأل اهلل أن جيعلنا وإياكم من أهل القرآن 

  لوجهه الكريم واهلل اهلادي إىل سواء السبيل.

 .تسليمًا كثريا وسلم  وصحبه على نبينا حممد وعلى آله ن احلمدهلل رب العاملني وصلى اهللوأخر دعوانا ا  
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 املالحق

 امللحق ) أ( طريقة التسبيع .

 امللحق ) ب ( جدول املكافآت .

 املصحف الشريف .امللحق ) ج ( منوذج الكتابة من 

 امللحق ) د ( منوذج موافقة ولي األمر .

 امللحق ) هـ ( عقد اتفاقية حافظ .

 امللحق ) و ( عقد معلم حلقة التميز .

 طالب حبلقة التميز . امللحق ) ز ( استمارة اختبار

 امللحق ) ح( منوذج اخلتمة الذاتية األسبوعية للطالب .

 لربنامج  .امللحق ) ط ( امليزانية املالية  ل

 . اختبار القبول للطلبة الراغبني االلتحاق حبلق التميز(  يامللحق ) 
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 امللحق )أ(

 طريقة التسبيع

 

 

 

 



 الرْمحَّنِ الرِْحِيَّمبِسْم الِله 

 

 

 تحفةظ القران الكريم مبحافظ  الدرعة ل اخلريي   عمية اجل
 والدعوة واألرشاد اإلسالمة وزارة الشؤون  إشراف

 1/19رقم  ترخةص
 

12 

 امللحق ) أ (

 طريقة التسبيع

 وهي  مبنية على تقسيم الصحابة وتعاهدهم للقرآن يف سبعة أيام كما جاء يف حديث أوس  قال

كيف حتزبون القرآن  ؟ قالوا )ثالثًا, ومخسًا , وسبعًا ,  سألت  أصحاب حممد صلى اهلل عليه وسلم

 وتسعًا , وإحدى عشرة , وثالث عشرة , وحزب املفصل واحد ( .

 كما يلي :أواًل يتم  تنفيذ طريقة التسبيع  

 حيسب لكل طالب عدد األوجه اليت حفظها ثم تقسم األوجه على أيام األسبوع . -1

 صلوات اخلمس استغالال لألوقات بني األذان واإلقامة .يقسم املقدار اليومي للطالب على ال -2

يف حالة عدم املراجعة يف إحدى الصلوات فإنه يستكملها بعد الصالة إىل قبل الصالة اليت  -3    

 بعدها. 

 :  ثانيًا فوائد التسبيع

 . التبكري  إىل املسجد  -1

 إدراك فضيلة الصف األول وتكبرية اإلحرام .  -2

 استثمار الوقت الفضيل وهو ما بني األذان و اإلقامة يف املراجعة.  -3

 صالة السنة القبلية و البعدية.  -4

 تعويد الطالب على القراءة يف وقت الصالة مبا حيفظ من القرآن . -5

 تنفيذ املراجعة الذاتية للطالب وحثه على تعاهد القرآن .  -6

ثر على البيت كله يف احملافظه على متكني ولي األمر من  متابعة الطالب مما يكون له أ -7

 الصالة يف وقتها و أداء السنن وقيام الليل . 
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 امللحق )ب(

 جدول املكافآت
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 )) التميز ( (القيمة النقدية جلوائز الطالب احلافظني يف حلقات 

ال جيتاز ُيخطئ اكثر من ثالث  أخطاء يف احلفظ )) فتح على الطالب ((  الطالب  الذي  :مالحظات
 .املستوى وال يستحق أي مكافأة 

 

 املدير التنفيذي                الشؤون التعليميةإدارة مدير    

 

 

 

 

 

 املستوى       

 

 التقدير

 األول

 أجزاء 3

 الثاني

 أجزاء 6

 الثالث

 أجزاء 9

 الرابع

 جزءًا 12

 اخلامس

 جزءًا 15

 السادس

 جزءًا 18

 السابع

 جزءًا 21

  الثامن

24 

 جزءًا

 التاسع 

 جزءًا 27

 العاشر 

 جزءَا 30

قيمة 

 اجلائزة

قيمة 

 اجلائزة

قيمة 

 اجلائزة

قيمة 

 اجلائزة

قيمة 

 اجلائزة

قيمة 

 اجلائزة

قيمة 

 اجلائزة

قيمة 

 اجلائزة

قيمة 

 اجلائزة

قيمة 

 اجلائزة 

 ممتاز
200 300 350 400 450 500 550 600 650 700 

ورة
لس

ا
 

 من
 الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس

 إىل
 الفاحت  آل ععمران األنيا  التوب  الرعد مريم الشيراء سبأ الشورى اجملادل 

ورة
لس

ا
 

 من
 الفاحت  الفاحت  الفاحت  الفاحت  الفاحت  الفاحت  الفاحت  الفاحت  الفاحت  الفاحت 

 الناس احلديد فصلت األحزاب الفرقان الكهف يوسف األنفال املائدة أل ععمران إىل

 مكافآت امليلم
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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 امللحق )ج(

 منوذج الكتابة من املصحف الشريف
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 امللحق )د(

 منوذج موافقة ولي أمر الطالب
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 سلمه اهلل  املكرم ولي أمر الطالب /......................................  

 وبعد:     السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته                                                     

 

الذين بتفوق ابنكم على زمالئه يف حلق  التحفةظ ولكونه من املتعمةزين  ميسرنا تهنئتك
،  اللدن  املينة  لاللتحاق حبلق  التعمةزمن قبل  فقد مت ترشةحه اختبار القبول واازاجت

 اجلعمية  حلق  متةز تقا  يف مركزكم . ولقد خصصت

تنا اومواف باإلطالعالتعمةز نأمل منكم التكر   حلق ومرفق لكم آلة  اليعمل يف 
 مبوافقتكم من عدمها .

 أصلح اهلل لنا ولكم النة  والذري  واهلل ولي التوفةق ....

 واهلل حيفظكم ويرعاكم ... 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،         

 

 املشرف على حلقات التميز   

 )        ( غري موافق     )         ( موافق 

 التاريخ:...................... التوقيع :...........................................االسم : ...........
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 امللحق )هـ(

 عقد اتفاقية حافظ
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 ”   ختريج حافظاتفاقية    ”

 ,             أما بعد صحبه والصالة والسالم على من ال نيب بعده , وآله و هلل وحدهاحلعمد  

فانطالقا من قول اهلل تعاىل : ) وتعاونوا على الرب والتقوى ( , وقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم )خريكم من تعلم  

أسرهم وجمتمعهم بالنفع  القرآن وعلمه( , وحرصا على استثمار طاقات الشباب املتميزين مبا يعود عليهم وعلى

 : وهما  تعاىل ( بني طرفنيوالصالح ؛فيسرنا عقد اتفاقية ) ختريج حافظ لكتاب اهلل

 وميثلها مشرف حلقات التميز: الطرف األول / اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم مبحافظة الدرعية 

  . مشرف حلقة التميز 

 ..................................................................................................................................................................................الطرف الثاني / ولي أمر الطالب  

 ومت االتفاق على اآلتي

  الثاني القرآن الكريم حفظًا جمودًا متقنًا .الطرف ابن أواًل : جيتهد الطرف األول بتعليم وحتفيظ 

  لكتاب اهلل تعاىل . ًاحافظالطرف الثاني خالل ثالث سنوات ليكون ابن  ثانيًا : يتعهد الطرف األول بتخريج 

  والربامج املصاحبة  واليت تتيح للطالب إجناح مهمته . املناسبةثالثًا : يتعهد الطرف األول بتوفري احلوافز 

 عهد الطرف الثاني بإلزام الطالب باحلضور دون انقطاع خالل األيام الدراسية وأيام اجلمع رابعًا : يت

 واإلجازات الفصلية والصيفية ما دعت احلاجة إىل ذلك .

 . خامسًا : يتعهد الطرف الثاني بإلزام الطالب بتنفيذ ما ورد يف ضوابط الربنامج بكل دقة 

 وعلى وليه  تزم بتطبيق خطة سجل املراجعة الذاتية أثناء السفرسادسًا : يف حالة سفر الطالب فيجب أن يل

 . متابعته يف ذلك 

  يف حالة إخفاق الطرف الثاني يف إلزام الطالب بتنفيذ ضوابط الربنامج . ملغاةسابعا : تعترب االتفاقية 

 . ثامنًا :  يبدأ العمل بهذه االتفاقية اعتبارا من تاريخ توقيعها 

 وفق اهلل اجلميع ملا حيب ويرضى

           

             

                                                     

الطرف األول:                                
 مشرف حلقات التعمةز باجلعمية   :  

 ...........................................................................االسم:

 ....................................................................... التوقةع:       

 الطرف الثاني:                                                   

 ............................................................................................... ولي أمر الطالب :  

 ............................................. .............................................................................. التوقةع:            

 ................................................................... .............................................اسم الطالب:             

                   ............................................................................. التوقةع:            

 هـ 14   تاريخ توقيع االتفاقية      /       /  
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 ( و  امللحق )

 عقد معلم حلقة التميز 
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 عقـــد )معلم( حلقة التميز  

 هـ  مت التعاقد بأهلية كاملة وتراض تام بني كل من :14:      /      /    .    يف يوم       

لجمعية ويشار إليه التنفيذي ل ديراملوميثلها  ...............اجلمعية اخلريية لتحفيظ القران الكريم 

 بعد بـ )الطرف األول(, 

 ة( الصادر                    ( مبوجب )            ( رقم )             ( اجلنسية ).                                   واملكرم )

)                               ورقم جواله  ...........ته مبدينة هـ  وعنوان إقام14( بتاريخ:      /      /    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن )

 ويشار إليه فيما بعد بـ)الطرف الثاني(. (

: متهيد : حيث إن اجلمعية اخلريية لتحفيظ القران الكريم مبحافظة الدرعية ترغب يف التعاقد أوال

وذلك بتقديم خدمات حمددة, وحيث إن الطرف  حلق التميز لديهامع معلمني يقومون بالعمل يف 

 الثاني أبدى رغبته واستعداده يف القيام بهذه املهمة , لذا مت االتفاق على التالي:

(                                                         (يف مركز)معلم حلقة التميزالعمل لدى الطرف األول بوظيفة )ب: يقوم الطرف الثاني ثانيًا

وااللتزام بالقيام بوصفها الوظيفي, وفق شروط هذا العقد والئحة تنظيم العمل وأية لوائح أو قواعد أو 

 تعليمات يصدرها الطرف األول الحقا.

: يلتزم الطرف الثاني بالعمل من يوم األحد إىل يوم اخلميس مبعدل)ساعتني( يوميا, وال حيق ثالثا

لعمل اإلضافية, إال إذا كان قد كلف خطيا بالعمل اإلضايف من للطرف الثاني املطالبة بأجر ساعات ا

 قبل الطرف األول.

 ................  يكون مكان عمل الطرف الثاني يف  رابعا:

 حيق للطرف األول تغيري وقت الدوام ومقر العمل متى دعت املصلحة يف ذلك. خامسا:

قيع العقد ويتم جتديده تلقائيا ما مل خيطر سنوات هجرية تبدأ من تاريخ تو ثالث: مدة العقد سادسًا

( يوما   90ر على األقل وتعترب فرتة ) احد الطرفني الطرف اآلخر خطيا قبل انتهاء مدة العقد بشه
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, وحيق للطرف األول فسخ العقد دون مكافأة أو سبق إعالم أو  ةيبيجتراألوىل من هذا العقد فرتة 

 تعويض.

( رياال سعوديا مقابل أيام الدوام 1500قدرها ) شهريه الثاني مكافأة : يدفع الطرف األول للطرفسابعا

 .الفعلي فقط تدفع له نهاية كل شهر هجري

صالة الفجر حتى صالة اجلمعة  وذلك من  ًا: يلتزم املعلم )بيوم اهلمة( يوم اجلمعة اسبوعيثامنا

 هري.( لكل يوم وتكون مكافأته حسب احلضور باملسري الشريال  ئيتاممقابل )

 يلتزم الطرف الثاني باملراجعة للطالب يوميا عشرة أوجه  :تاسعًا

فسخ هذا العقد, على أن يتم تقديم إشعار مسبق قبل شهر, وعند ترك  من الطرفني ألِي حيق :عاشرًا

 العمل دون إشعار اجلمعية فللجمعية احلق يف اختاذ ما تراه مناسب يف حقه.الطرف الثاني 

ال مكافآت نهاية ستحق أية بدالت واملتفق عليه بني الطرفني أن الطرف الثاني ال ي: من احلادي عشر

 خدمة.

: حرر هذا العقد من نسختني أصليتني يوقع كل طرف عليهما وحيتفظ كل طرف منهما الثاني عشر

 بنسخة منها.

 له وصحبه وسلم .آوصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى 

 الطرف الثاني                                 الطرف األول                                                                                                   

 االسم/           ..............اجلمعية اخلريية لتحفيظ القران الكريم 

 التوقيع/         ......................املدير التنفيذ للجمعية وميثلها:

 اجلوال/                         التوقيع/                                                          
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 امللحق ) ز ( 

 استمارة اختبار طالب حبلقة التميز 
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 استمارة نتيجة اختبار طالب حبلقة التميز

...........................  ربـاعــةـــــــــــــــــــــــــًا : ....................................................................................................االســـــــــــــــــــــــــم 
 اجلنسةـــــــــــــــ  : .....................................................................

 .................................          ـــــــــــ  الدراسةــــــ  : ...............................................................................................املرحلـ

 .....................................................................  رقم هاتف ولي األمـــــر : .............................................................

 ............................................. مقــــــــدار احلفــــــــــــــــظ : .......................................................................................

 ................................. اســــم احللق  واملركز : ....................................................................................................

  

 درجات االختبار

 التقدير اجملموع  األداء التجويد احلفظ  االختبار 

  100 5 10 85 الدرجة 

     الدرجة املستحقة 

 راسب (     90ممتاز ( ) أقل من  100 – 90) 

:  التوصية

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................       .................. 

 مشرف حلقة التميز :

.....................     االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم : .......................................................................................

 ............................................التوقيـــــــــــــــــع : .................................

 التاريــــــــــــــــخ :

 التقةةم خاص بلدن 
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 طالب التميز  كشف حصر أخطاء اختبار

 اسم الطالب : ...................................................           املركز: .............................      

 احلــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــظ
 درج  السؤال السورة أخطاء التدويد التنبةهاتجمعموع  األخطاء جمعموع  

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      

 سؤالني .مالحظه : ُيسئل الطالب يف كل جزء 
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 (حامللحق ) 

منوذج اخلتمة الذاتية األسبوعية 

 للطالب
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 منوذج اخلتمة الذاتية األسبوعية للطالب 

 هـ14هـ           إىل يوم اجلمعة املوافق       /       /     14من يوم السبت املوافق       /        /        

 مالحظات إىل من التاريخ اليوم م

     السبت  1

     حد األ 2

     االثنني  3

     الثالثاء 4

     ربعاء األ 5

     اخلميس 6

     اجلمعة  7

 

 توقيع : ولي أمر الطالب        توقيع الطالب     

                                                     .......................   ........................... 
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 التميز حلقة لطالب الذاتيه للختمه التفصيلي اجلدول

 

 

 الصلوات              

 

 اليوم

 الفجر
توقيع  العشاء املغرب العصر الظهر

ولي 

 من    إىل السوره من    إىل السوره من    إىل السوره من    إىل السوره من    إىل السوره األمر

 السبت
           

 األحد
           

 االثنني
           

 الثالثاء
           

 اإلربعاء
           

 اخلميس
           

 اجلمعة
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 امللحق ) ط (

 امليزانية املالية  للربنامج   
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 امللحق ) ط ( امليزانية املالية  للربنامج  ملدة ثالث سنوات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبلغ املكافآت م

 54000 املعلم  مكافأة 1

 54000 املشرف مكافأة  2

 72000 مكافأة يوم اهلمه  4

 36000 مكافأة مساعد معلم  3

 7000 منيعلحتفيز  امل 4

 32900 ب الطالحتفيز  5

 5000 القرطاسية 6

 15000 األنشطة والزيارات  7

 275900 اإلمجـــــــــــــــــــــــــــــالي 
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 ( يامللحق ) 

الراغبني  للطلبة اختبار القبول

 االلتحاق حبلق التميز 
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 النتيجة النهائية  الختبار القبول لطالب حلقة التميز للعام )           /          (

 

 

 

 االســــــــــــــــــــــــم  م
 االنضباط 

 درجه(  30)

مستوى 

 التالوة 

 درجه( 15) 

مستوى 

 احلفظ 

 درجه( 15)

درجة اختبار 

 احلفظ 

  درجه( 40)

 اجملموع 

  درجه( 100)
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 أواًل : االنضباط 

 

 االسم م
 احلضور مع األذان

 ( درجه20) 

الصالة يف الصف 

 األول

 ( درجات5)

الصالة يف اجلماعة 

 األوىل

 ( درجات5)

 املالحظات اجملموع

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

  مستوى التالوة :  ثانيًا

 االسم م

أحكام 

 التجويد

 ( درجات 10)

 األداء

 ( درجه2.5)

 حسن الصوت

 ( درجه2.5)
 اجملموع 
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   ثالثاً :ســــــرعة الحفــــــظ

 االســــــــــــــــــــــــم م

عدد اسطر 

 احلفظ

 ( درجات8)

 ( درجات 7)  احلــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــظ

 األخطاء جمموع مدة احلفظ 
جمموع 

 التنبيهات
 درجة ال السورة أخطاء التجويد

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 رابعاً :كشف حصر أخطاء اختبار الحفظ .

 ...........................................: /اجملمع  املركز ......................... ........................................................................اسم الطالب : 

  احلــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــظ

 درجة السؤال السورة أخطاء التجويد التنبيهاتجمموع  األخطاء جمموع م

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


