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أقر أنا:                 املعلم ملادة: 

صـــف:                مبركز: 

أنني انتهيت من تدريس موضوعات املنهج قبل تاريخ: 

وهذا إقرار مني بذلك.

التوقيع:           

التاريخ:           

توقيع املسؤول املباشر

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية - إدارة الدراسات اإلسالمية - الفروانية - ق6 - ش13 - خلف فندق كراون بالزا - بدالة 1865555 - فاكس: 24731761 - 24731949 - ص.ب: 882 - الرمز البريدي: 80000
www.douralquran.com

إقرار بإنهاء املناهج
)إق������رار مع������لم(
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وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 



WO�öÝù«  UÝ«—b�« …—«œ≈
≈WO�öÝù«  UÝ«—b�« …—«œضوابط ولوائح العمل في إدارة الدراسات اإلسالمية360

بيانات معلم

االسم:

التخصص: املؤهل العلمي: 

رقم امللف:الرقم املدني 

سنوات اخلبرة:املؤهل التربوي: 

نصاب احلصص في الفصل:مكان العمل السابق:

املواد التي يقوم بتدريسها واملراحل الدراسية:

الدورات املجتازة:
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بيانات عدد زيارات املوجه الفني لكل معلم

        اسم املوجه:                    القسم:  

السادسةاخلامسةالرابعةالثالثةالثانيةاألولىاملادةاسم املعلمم
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جلســـة متــابعة

اسم املركز:                        اليوم:                               التاريخ: 

التوقيعاسم املعلم

محاور اجللسة: 
-1
-2
-3
-4
-5
-6

اقتراحات:

توصيات:

                           توقيع املوجه الفني: 

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية - إدارة الدراسات اإلسالمية - الفروانية - ق6 - ش13 - خلف فندق كراون بالزا - بدالة 1865555 - فاكس: 24731761 - 24731949 - ص.ب: 882 - الرمز البريدي: 80000
Ministry of Awqaf and Islamic Affairs - Islamic Studies Department - Farwania - For Inquiries: 1865555 - 24734959 - Fax: 24731761 - P.O. Box: 882 Code No. 80000

www.douralquran.com

التوجيه الفني العام  )5(

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 



WO�öÝù«  UÝ«—b�« …—«œ≈WO�öÝù«  UÝ«—b�« …—«œ≈
363 ضوابط ولوائح العمل في إدارة الدراسات اإلسالمية

اجتماع فني

اسم املركز:                        اليوم:                          التاريخ: 

التوقيعاسم املعلم

محاور االجتماع: 
-1
-2
-3
-4
-5
-6

ما يستجد من أعمال:

                           توقيع املوجه الفني: 
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زيارات املوجه 

اليوم والتاريخم
الهدف من الزيارة

)لقاء ترحيبي – اجتماع – استالم اجلداول – مراجعة 
اختبار - زيارات -... الخ(

توقيع املوجه
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تقرير املوجه داخل الفصل
اسم املعلم: 

موضوع الدرساحلصةاملادة والفصلاليوم والتاريخ

توجيهات وتوصيات:

توقيع املوجه الفني:                                       توقيع مشرف املركز:
التاريخ:     /      /    20 م

                                                           توقيع املوجه األول:           
التاريخ:     /      /    20 م

مالحظات املعلم: 

                                 توقيع املعلم:
التاريخ:     /      /    20 م
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تكليف بإعداد اختبار

االسم:   
نوع االرتباط )مكلف – معني(:

مركز العمل: 

نفيدكم بأنه مت تكليفكم بإعداد اختبار مادة                      التابعة لقسم  
املوضحة بياناتها أدناه:

الفصل                                                                                    )اخلريفي – الربيعي(
الدور                                                       )األول – التكميلي(     الفترة   

على أن يتم تسليم االختبارات للموجة الفني قبل تاريخ:         /         /    20 م
)CD( على أن يكون مطبوعُا وموضوعًا على

توقيع املعلم بالعلم:                                                            التاريخ:      /       /     20م

اعتماد املوجه الفني
االسم:                                                    التوقيع:                    التاريخ:    /      /    20م

اعتماد مدير املركز                                                    ختم املركز
االسم:                                                    التوقيع:                    التاريخ:    /      /    20م
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إثبات حالة 
)مخالفة فنية  /  رفض عمل  /  تطاول /                               (

لقد حضرت أنا املوجه
 إلى مركز

 بتاريخ       /       /     20م
وأود اإلفادة بالتالي بحق املعلم                                                                         

حول:

                                                            توقيع املوجه
إفادة املعلم:

اس���م املع���لم:
توقيع املعلم: 
الت�����������اري����خ: 

                                                          توقيع املشرف وختمه:
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استبانة تقييم معلم داخل الفصل

احلصة
.......................

املادة
...........................

الفصل
............................

موضوع الدرس
........................

اسم املعلم
.......................

اليوم 
..........................

التاريخ 
............................

عدد الدارسني 
......................

ضعيفجيدجيدجداممتازتقرير زيارة املوجه داخل الفصل
1. األسلوب وطريقة العرض للمادة.

2. التمكن من املادة العلمية واثرائها وتنوعها.
3.حتضير الدرس ذهنيا وكتابيا.

4. القدرة على إدارة الفصل واحليوية داخل الفصل.
5. مدى احلوار ومشاركة الدارسني.

6. مدى مطابقة الدرس للخطة.
7. تطبيق األهداف السلوكية.

8. مدى جتاوب واستيعاب الدارس.
9. مدى استخدام السبورة ووسائل اإليضاح.

10. مدى استخدام اللغة الفصحى والسالمة اللغوية.

توصيات: 

   توقيع املوجه الفني                        توقيع املشرف                    توقيع املوجه األول

مالحظات املعلم: 
                                          

                                                                          توقيع املعلم:
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توصيات حول اجلدول

                             مادة: 
  اسم املركز:        

  الي�������وم:                 
 التاريخ: 

توصيات: 

-1
-2
-3
-4
-5

توقيع املشرف وختم املركز   

                                                      توقيع املوجه الفني:
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كشف توقيع العلم بالنشرات 

التوقيعاسم املعلمموضوع النشرة 
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التوجيه الفني العام  )14(

ف والشؤون اإلسالمية
وزارة األوقا

إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 

ني على األقسام الدراسية 
توزيع املعلم

م
اسم املعلم

القسم الدراسي
املواد التي يدرسها

ظات
ح

مال
1

جتويده
القرآن و

ظ          >  تاريخ القراء
حلف

جويد والتالوة               >  ا
    >  الت

2
جتويده

القرآن و
ظ          >  تاريخ القراء

حلف
جويد والتالوة               >  ا

    >  الت
3

جتويده
القرآن و

ظ          >  تاريخ القراء
حلف

جويد والتالوة               >  ا
    >  الت

4
جتويده

القرآن و
ظ          >  تاريخ القراء

حلف
جويد والتالوة               >  ا

    >  الت
5

جتويده
القرآن و

ظ          >  تاريخ القراء
حلف

جويد والتالوة               >  ا
    >  الت

6
التفسير والعقيدة

    > التفسير        > علوم القرآن          > مناهج املفسرين        >  العقيدة
7

التفسير والعقيدة
    > التفسير        > علوم القرآن          > مناهج املفسرين        >  العقيدة

8
التفسير والعقيدة

    > التفسير        > علوم القرآن          > مناهج املفسرين        >  العقيدة
9

التفسير والعقيدة
    > التفسير        > علوم القرآن          > مناهج املفسرين        >  العقيدة

10
التفسير والعقيدة

    > التفسير        > علوم القرآن          > مناهج املفسرين        >  العقيدة
11

حلديث والسيرة
ا

طلح             >  السيرة          >  التاريخ        
ص

حلديث        >  امل
    > ا

12
حلديث والسيرة

ا
طلح             >  السيرة          >  التاريخ        

ص
حلديث        >  امل

    > ا
13

حلديث والسيرة
ا

طلح             >  السيرة          >  التاريخ        
ص

حلديث        >  امل
    > ا

14
حلديث والسيرة

ا
طلح             >  السيرة          >  التاريخ        

ص
حلديث        >  امل

    > ا
15

حلديث والسيرة
ا

طلح             >  السيرة          >  التاريخ        
ص

حلديث        >  امل
    > ا

16
صوله

الفقه وأ
طابة

خل
صول الفقه         >  الدعوة وا

    >  الفقه          >  أ
17

صوله
الفقه وأ

طابة
خل

صول الفقه         >  الدعوة وا
    >  الفقه          >  أ

18
صوله

الفقه وأ
طابة

خل
صول الفقه         >  الدعوة وا

    >  الفقه          >  أ
19

صوله
الفقه وأ

طابة
خل

صول الفقه         >  الدعوة وا
    >  الفقه          >  أ

20
صوله

الفقه وأ
طابة

خل
صول الفقه         >  الدعوة وا

    >  الفقه          >  أ
21

اللغة العربية
حو          >  قراءة وكتابة           

    >  الن
22

اللغة العربية
حو          >  قراءة وكتابة           

    >  الن
23

اللغة العربية
حو          >  قراءة وكتابة           

    >  الن
24

اللغة العربية
حو          >  قراءة وكتابة           

    >  الن
25

اللغة العربية
حو         >  قراءة وكتابة           

     >  الن
ف

التاريخ                                                                                                                                                                                                                        اعتماد املشر
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استمارة التحاق بقسم علمي

نحيطكم علمًا بأنه تقرر تقسيم املواد الدراسية بدور القرآن الكرمي إلى خمسة أقسام علمية ، وتوزيع املعلمني 
لتدريس هذه املواد على هذه األقسام.

لذا يرجى تعبئة هذه االستمارة وفق البيانات التالية:

املركز:
اسم املعلم / املعلمة:

تاريخ التعيني:
اخلبرة بالتدريس في دار القرآن الكرمي:

املؤهل الدراسي:
املواد التي مت تدريسها بدور القرآن الكرمي:

أرغب بااللتحاق بالتدريس بقسم :                                           الرغبة األولى.
أرغب بااللتحاق بالتدريس بقسم :                                           الرغبة الثانية.

علمًا بأن األقسام الدراسية هي كالتالي:
قسم القرآن ويحتوي على املواد التالية :

جتويد                             حفظ                            تاريخ القراء
قسم احلديث ويحتوي على املواد التالية:

حديث                     مصطلح حديث                 سيرة                          تاريخ                 دعوة وخطابة
قسم الفقه ويحتوي على املواد التالية:

الفقه                  أصول الفقه
قسم التفسير ويحتوي على املواد التالية:

التفسير                    علوم القرآن                 مناهج املفسرين                   عقيدة
قسم اللغة العربية ويحتوي على املواد التالية:

نحو             إمالء                   تدريبات لغوية                      األدب                  الصرف

 توقيع املعلم / املعلمة              رأي املوجه / املوجهة                رأي املشرف / املشرفة
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بيانات معلم

االسم :

التخصص: املؤهل العلمي: 

رقم امللف:الرقم املدني 

املؤهل التربوي: 
سنوات اخلبرة:

نصاب احلصص في الفصل:مكان العمل السابق:

املواد التي يقوم بتدريسها واملراحل الدراسية :
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

الدورات املجتازة :
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

التاريخ:        /         /                                                                                         الرقم /
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عضو اللجنة             عضو اللجنة             عضو اللجنة             عضو اللجنة             رئيس اللجنة

طلب تغيير القسم العلمي

املؤهل / التخصصاملركزاالسم

املواد التي مت تدريسهاسنوات اخلبرةتاريخ التعيني
/        /     

الدورات احلاصل عليها في القسم املراد النقل إليه  : ...........................................................................
سبب تغيير القسم  : ..................................................................................................................

القسم املراد االنتقال إليه  : ..........................................................................    توقيع مقدم الطلب

                                                                     التاريخ :       /        /

رأي املوجه األول للقسم احلالي : ......................................................... التوقيع:...........................
رأي املوجه األول للقسم املطلوب النقل إليه : ........................................... التوقيع:...........................

معلومات تعبأ مبعرفة اللجنة
بناء على ضوابط األقسام الشرعية قررت اللجنة :

ª عدم املوافقة                                ª املوافقة                 

خاص بالشؤون اإلدارية
بناء على قرار جلنة تغيير القسم العلمي مت تعديل بيانات املذكور أعاله بتاريخ       /          /          م

املوظف املختص                                                                   رئيس قسم الشؤون اإلدارية
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