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  مقدمة
  

  :احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا   أما بعد 
قصور وأحيانا نادرة تنازعات وما إىل ذلك ، ممـا يعيـق   الانب ك بعض املشكالت وجوجيد أن هنافاملطلع على حال العمل يف حلقات حتفيظ القرآن الكرمي 

، وهـذا مـا جعـل    وما دوا من األعمال أو اللجـان  ديثة لإلدارة احلطرق الالعمل ويضعف النتاج ، فاملالحظ أننا نتقفى آثار من سبقنا دون النظر يف 

  .تتكرر يف كل عام  السلبيات

لتعم بـه   للجنة اإلرشاد الطاليب ، دفعين ألكتب هذا الوصف املختصر  هذه املدارس املباركة، وملا تعلمته من  دراسات علميةمن هذا املنطلق ، ومن خالل 

علـه سـببا يف   الفائدة ، فما وجد فيه من الصواب فمن اهللا ، وما وجد فيه من خلل وخطأ فمن نفسي والشيطان ، وأسأل اهللا العلي القدير أن ينفع بـه وجي 

  .ليا تويات عالرقي والتقدم ملس

  
  

ý  مهام املرشد الطاليب يف احللقات: 

 
 .متابعة الطالب الضعاف يف احلفظ وحل مشاكلهم على الوجه املطلوب واملستطاع شرعاً وعقالً  .١

 .االهتمام بالطالب املتفوقني يف حفظهم وتكرميهم و احلرص عليهم  .٢

 . أسابيع   ٣تكرمي الطالب يف منرب الشرف واحللقة املثالية كل  .٣

  
  

  :فكرة تطوير هذه اللجنة وذلك عن طريق : أوالً 
  

§  بسبب وجود عدد كبري من الطالب يف الئحة الرسوب خالل الفصل املاضي باخلصوص والسنوات املاضية بالعموم  وهذا

ملوجود وسأحتدث عن الفكرة بالتفصيل إن لتسد وتساهم يف حل هذا اجلانب من اخللل ا –ة القرآنية املقرأ –ومن هذا املنطلق جاءت فكرة . 

 ) .  مقرات للدراسة )  ٦( علماً أننا سنبدأ بعدد (  . شاء اهللا
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v الطالبي في الحلقات طريقة عمل المرشد :  
ال ميكن هلم الذين املنهج و وهي عبارة عن عدد الطالب املتأخرين يف األربعاءيف يوم  للمرشد سلميف كل أسبوع يتم توزيع ورقة للمعلم يف يوم الثالثاء وت

 الذهاب يبدأيوم السبت  وهو يفومن مث يبدأ عمل املرشد ) للمرشد  فال حيتاج رفع أمسه ألن التأخر ملدة يوم تقريباً قد يدركه الطالب( السري مع زمالئهم 
  .مع الطالب ضعاف مث يتم اإلجراءات التالية الطالب الاحللقات اليت يوجد ا  إىل
  

 .لب باملرحلة األوىل وهي اجللوس مع املرشد ملعرفة السبب يف تأخره ومن مث حماولة حل مشكلة خالل األيام القادمة مير الطا §

 .صحيحة  قراءة  علية  املتأخر حفظة  ليقرأ  ة املقرأ معلمينتقل الطالب إىل  ومن مث §

بصـوت   كـل آيـة ويرددهـا معـه    لمـرات  ) ٧(طلـوب منـه بتكـرار    إىل املنـهج امل  )مسـك  ( يستمع عـرب جهـاز   لة مث ينتقل الطالب إىل املقرأومن  §
 .الشيخ حممد املنشاوي 

 .على الورق ليثبت حفظة  ) حبسب حتديد املرشد( بعد ذلك يبدأ الطالب بكتابة املنهج املطلوب منه  §

 .ة وترصد درجته املقرأمث يراجع حفظة مراجعة سريعة ويسمع على معلم  §
  

ملدة أسبوع كامل ويف اية املدة يعطى شريط فيه املنهج املطلوب منه خالل الفصل الدراسي ليبدأ هـو بنفسـه    املقرأةمع العلم أن الطالب يستمر يف هذه 
املاضي وملدة أسبوع علـى  نفس اإلجراء  همويف األسبوع القادم ينظر يف أمساء الطالب اجلدد ليأخذ مع.  مث يعود إىل حلقة األصلية مراجعة حفظه يف البيت

  . تقرير املرشدحسب 
  
  

 :بعض  األعمال التي يتم اتخاذها في المقرأة القرآنية  §

ليتم تعـديل وتقـومي   والتجويد يف القراءة  أو قصور يف حاله عدم وجود طالب ضعاف يف أحد األسابيع يتم أخذ طالب حفظهم جيد ولكن عندهم ضعف
  .ددها املرشد معهم معينة حيمبراحل وحفظهم إىل األحسن 

  
  

  : تحفيز الطالب المتميزين في الحفظلمن باب العدل جوانب :  ثانياً
  

  :ذلك بالتايل من منطلق العدل واملساواة بني الطالب فال بد من النظر يف اجلانب اآلخر وهم الطالب املتفوقون يف حفظهم فالبد من تكرميهم وتشجيعهم و
  

درجات ملدة أسبوع كامل  )  ٥( رة عن جوائز فورية تعطى للطالب الذي حيصل على درجة كاملة من سيتم عمل برنامج النجوم وهو عبا §
وال مانع من وجود جوائز رمزية . وذلك تكرمياً جلهده املبارك وحرصه املستمر  واجلائزة عبارة عن بطاقة دخول للصالة الرياضية ليوم األربعاء 

 . التفوق  منهملن يتكرر 
 
 ) .ن يوم األربعاء يكون أسبوع للمرحلة االبتدائية وأسبوع للمرحلة املتوسطة مع العلم أ(  §

  
  .وال مانع من تطبيق أي فكرة جديدة هلم أو مسابقة محاسية تساهم بالرقي يف حفظهم  §
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  : مشروعالتكلفة التفصيلية لل:  ثالثاً

  
v  المقرأة القرآنيةتكلفة : 

 

  مالحظة  قيمة اإلمجاليةال  القيمة الفردية  الــغــــــــــــرض  م

  ٦العدد   ٦٠٠  ١٠٠  طاوالت وكراسي  ١
  ٨العدد   ١٢٠٠  ١٥٠  قواطع بني الطاوالت  ٢
  ٦العدد   ٩٠٠  ١٥٠ m70 جهاز مسك للحفظ والتكرار  ٣
  ٦العدد   ٦٠  ١٠  حمول الكهرباء للجهاز  ٤
    ٥٠  ٥٠  أقالم وأوراق  ٥
  ٦العدد   ١٢٠  ٢٠  مساعات  ٦

  ريال  ٢٩٣٠  اإلجـــمـــــــــــــالــــي
  

  .النقص  وأهذه القيمة قابلة للزيادة علماً أن 

  
v  المكان المقترح للمقرأة: 

   .إقفال املقرأة يف خارج أوقات احللقة من ميدان العمل ولوجود خصوصية  البد أن يكون املكان قريب
  
  

v النهائي للتكون بالشك : 
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  ... ويف اخلتام
  قنا اإلخالص يف القول والعمل وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعل آله وصحبه أمجعنيأسأل اهللا العلي القدير أن يرز 

  
  

  مبالحظاتكم يتم الرقي والنجاح 
  يف العمل بإذن اهللا تعاىل 

 


