بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العادلني أنزل كتابو رمحة للعادلني والصالة والسالم على نبينا زلمد وعلى آلو وصحبو أمجعني
ىذه خطة تفصيلية إلقامة دورة قرآنية مكثفة حلفظ ومراجعة القرآن الكرمي

اللجان العاملة في الدورة واختصاصاتها :
المشرف العام
االختصاص/
 /1حتديد موعد الدورة وأوقاهتا وعدد ادلعلمني والطالب ادلشاركني .
 /2اختيار ادلعلمني واملشرفني العاملني وذلك قبل الدورة بوقت كاف .
 /3توزيع ادلهام على مشريف اللجان ومتابعة سري عملهم .
 /4تنسيق ضيف احلفل اخلتامي للدورة .

اللجنة المالية
االختصاص/
 /1إعداد ميزانية الدورة بشكل تفصيلي وىي على النحو التايل :
أ /مكافئات ادلعلمني وادلشرفني( .وضعت اجلمعية اخلريية بالرياض حد للسقف األعلى دلكافئة ادلعلم
وىي  25لاير للساعة الواحدة )
ب/قيمة اإلعالنات والتصاميم وطباعتها.
ج /حصر قيمة اجلوائز أثناء الدورة وجوائز احلفل اخلتامي.
 /2حصر فواتري مشرتيات الدورة ومجعها ووضعها يف ملف( .اجلمعية تشرتط ذلك)
 /3إعداد عقود ادلعلمني وادلشرفني وتسليمهم ادلكافئات يف هناية الدورة .

اللجنة التعليمية
االختصاص :
/1إعداد مجيع مناىج الدورة ادلعلنة وذلك بوضع كل مستوى يف ورقة مستقلة مفصل فيو الدرس
وادلراجعة ومقدار التسميع اليومي وتوزيعها على الطالب قبل بداية الدورة حبيث يعرف الطالب
منهجو اليومي.
/3توزيع طالب الدورة يف احللقات مع مراعاة التوازن يف العدد والوقت وأن تكون ادلستويات متقاربة
يف احللقة الواحدة .
من الطرق اجملربة يف ضبط التوازن يف توزيع احللقات توزيع الطالب على حسب عدد األوجو مبعىن
جنعل رلموع مقدار كل حلقة يوميا  200وجو مث نوزع الطالب بناء على ىذا وال يضر أن يتفاوت
عدد الطالب يف احللقة وأخرى فالعربة بعدد األوجو عند كل معلم ال بالعدد .
 /4إعداد ملفات متابعة حفظ ومراجعة الطالب (كل حلقة ذلا ملف وكل طالب لو ورقة ) .
 /5متابعة السري التعليمي لطالب الدورة من ناحية(التأخر يف ادلنهج احملدد أو حتويل ادلستوى )...
 /6إصدار تقارير االجناز جلميع طالب الدورة بشكل دوري (يكتب فيها رلموع درجات احلفظ
وادلراجعة وعدد األوجو اليت أجنزىا الطالب ) وتعليقها يف ادلسجد واختيار ادلثاليني من كل حلقة يف كل
تقرير .
 /7ختصيص ملف للجنة توضع فيو مجيع أعماذلم لعرضها على زوار الدورة .
 /8ادلتابعة الكاملة لالختبار النهائي للدورة وطباعة كشوف االختبار (حبيث تتوافق طريقة االختبار مع
طريقة اختبار اجلمعية اخلريية) .
 /9اختيار الطالب ادلميزين للقراءة يف احلفل اخلتامي .

لجنة شؤون الطالب والمعلمين
االختصاص/
 /1إعداد استمارة تسجيل الطالب يف الدورة ويراعى أن توضع فيها مستويات الدورة ادلعلنة حبيث
خيتار الطالب ادلستوى ادلناسب لو والوقت الذي سيحضر فيو للدورة (الفجر فقط أو العصر فقط أو
كالمها).
 /2متابعة سري التسجيل يف الدورة بنوعيو (الورقي يف ادلسجد وااللكرتوين* )ويكون ذلك قبل بداية
الدورة.
* التسجيل اإللكرتوين عرب برنامج قوقل درايف مجيل جدا ومريح وخيتصر كثري من اجلهد .
 /3إعداد كشوف الغياب والتأخر للمعلمني والطالب .
 /4توزيع كشوف احلضور والغياب للطالب بشكل يومي وسحبها عند انتهاء مهلة التأخر ( حيدد
وقت التأخر إدارة الدورة ) .
 /5إرسال رسائل الغياب بشكل يومي .
 /6متابعة أسباب تغيب الطالب وتأخرىم عن حضور الدورة والرفع إلدارة الدورة بالطالب الذين
وصل عدد أيام غياهبم ( ثالثة أيام متواصلة أو مخسة أيام متفرقة بغري عذر أو حسب ما تراه إدارة
الدورة) .
 /7الرفع إلدارة الدورة (بشكل أسبوعي أو حسب ما تراه اإلدارة ) الطالب ادلنضبطني يف احلضور
ليتم تكرديهم .
 /8طباعة أوراق اإلحاالت ( إحالة من اإلدارة إىل ادلعلم – إحالة إىل اإلدارة من معلم ).
 /9ختصيص ملف للجنة توضع فيو مجيع أعماذلم لعرضها على زوار الدورة .

اللجنة اإلعالمية
االختصاص :
 /1تفعيل حسابات الدورة على مواقع التواصل االجتماعي .
 /2نشر األخبار واإلعالنات(قبل وأثناء الدورة ) ويكون ذلك بالتواصل مع مجيع اللجان العاملة.
 /3تصوير ادلناشط وزيارات ادلسؤولني واحلفالت الدورية واحلفل اخلتامي .
 /4تفعيل شاشة ادلسجد بعرض ساليدات متعلقة بالدورة (أخبار-مناشط-مثاليني ) ...
 /5ختصيص ملف للجنة توضع فيو مجيع أعماذلم لعرضها على زوار الدورة .

لجنة المهام والمشتريات
 /1متابعة تعليق ونشر اعالنات الدورة يف ادلساجد واألماكن العامة (بالتنسيق مع إدارة البلدية).
 /2شراء مجيع حاجات الدورة من ( أقالم – ملفات – أوراق – أحبار للطابعة )...ويكون ذلك
بالتنسيق مع اللجان العاملة .
 /3هتيئة اإلدارة وترتيبها وتوزيع مكاتب اللجان.
 /4شراء اجلوائز الدورية وجوائز احلفل اخلتامي .

الخاتمة :
تذكري حبديث ادلصطفى صلى اهلل عليو سلم "خريكم من تعلم القرآن وعلمو " ال شيء أشرف من
العمل على خدمة كتاب اهلل تعاىل  ،فليحتسب ذلذا العمل اإلخوة وليصدقوا يف نياهتم فهذه الدورات
نفع اهلل هبا نفعا عظيما .
أسأل اهلل أن يرزقنا القبول وأن جيعلنا من أىل القرآن الذين ىم أىلو وخاصتو .
كتبها الفقري إىل ربو  :عبداإللو بن عبدالرمحن بن عون
أسعد مبالحظاتكم واستفساراتكم على اإلدييل ben-own907@hotmail.com :
أو عرب حسايب يف تويرت @abdulilah907 :

