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الحمد لله والصالة والسالم على رسول هللا، وبعد ،،،، 

فإننا في شهر مبارك جدير أن تغتنم أوقاته، وأن يجتهد كل في مجال عمله
 

بما يعود بالخير والنفع على الجميع، ومن األعمال النافعة صدور هذه المجلة

عن مراقبة الشؤون التعليمية بإدارة الدراسات اإلسالمية وعلوم القرآن
 

لمحافظتي األحمدي ومبارك الكبير، وقد حققت المراقبة إنجازات كثيرة ومتعددة
 

 أتت بعد توفيق هللا تعالى بجهود إخوة وأخوات - موظفين وموظفات مخلصين

يحرصون على أداء العمل واألمانة أينما كانوا .

ومن ثمرات هذه اإلنجازات مجلة الشؤون التعليمية االلكترونية التي صدرت بإخراج
 

جميل ومواضيع ثرية مفيدة؛ حيث بذلت أسرة التحرير جهدًا مشكورًا، فنتمنى لهم
 

التوفيق، ونسأل هللا عز وجل أن ينفع بما قدموه، ونسأله التوفيق والسداد للجميع .

 کلمة
املشرف العام

أ. معاذ السنين
مراقب الشؤون التعليمية
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إن مجلة الشؤون التعليمية االلكترونية: علمية تربوية الكترونية؛ لذلك حرصنا في 
 

هذه المجلة أن تتحقق هذه األمور ، وأن تناسب مواضيعه شهر رمضان
 

المبارك ، فكانت مواضيع المجلة متنوعة مشوقة مفيدة ، ما بين أمور تخص هذا
 

الشهر المبارك وأمور تتعلق باألخالق اإلسالمية سواء في هذا الشهر أو غيره ، وأمور

تتعلق بالوسائل العلمية االلكترونية ،كما لم ننس أن نسلط الضوء على بعض
 

إنجازات المراقبات والمراكز التابعة إلدارة الدراسات اإلسالمية وعلوم القرآن
 

 لمحافظتي األحمدي ومبارك الكبير ،ومما حرصنا عليه أن تكون المجلة مشوقة غير

 مملة ،وأن يكون التصميم واإلخراج جميًال مناسبًا، راجين أن تكون المجلة نافعة

مفيدة ،سائلين هللا تعالى التوفيق والسداد .

کلمة رئیس التحریر

د. سهام العتيبي
رئيس قسم شؤون االختبارات
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العقیدة أوًال

من ربك؟

 ربي اهللا الذي رباني وربی
 .جمیع العاملین بنعمته

 :والدلیل: قوله َتَعالی
ِ َربِّ اْلَعاَملِیَن) ( اْلَحْمُد ِهللاَّ

الفاتحه : ٢
ِ َربِّ اْلَعاَملِیَن) ( اْلَحْمُد ِهللاَّ

ما دینك؟

 دیني اإلسالم، وهو: االستسالم
هللا بالتوحید، واالنقیاد له

بالطاعة، والبراءة من الشرك 
:وأهله. قال َتَعالی 

ِ اِإلْسالُم )  یَن ِعنَد اهللاَّ آل عمران: 19 ( ِإنَّ الدِّ ِ اِإلْسالُم  یَن ِعنَد اهللاَّ  ِإنَّ الدِّ

من نبیك؟

 محمد َصلَّی اهللا علیه وَسلمَّ
(ِ ٌد رَُّسوُل اهللاَّ َحمَّ  قال َتَعالی: ( مُّ

الفتح:29
ٌد رَُّسوُل اهللاَّ َحمَّ مُّ

اذکر کلمة التوحید، وما معناها؟

 کلمة التوحید " ال إله إال اهللا"
ومعناها ال معبود بحّق إال اهللا
قال َتَعالی: (َفاْعَلْم أّنُه ال إَِلَه ِإالَّ

... ) محمد: 19  ُ اهللاَّ

اذکر کلمة التوحید، وما معناها؟

(َفاْعَلْم أّنُه ال إَِلَه ِإالَّ
 ( ... ُ اهللاَّ

؟ أین اهللا َعزَّ َوَجلَّ

 اهللا يف السماء فوق العرش، فوق جمیع املخلوقات
 قال َتَعالی: ( الرَّْحَمُن یلَعَ اْلَعْرِش اْسَتَوى) طه:5

  وقال: ( َوُهَو اْلَقاِهُر َفْوَق ِعَباِدِه َوُهَو اْلَحِکیُم اْلَخِبیُر )
األنعام:18

؟ أین اهللا َعزَّ َوَجلَّ

الرَّْحَمُن یلَعَ اْلَعْرِش اْسَتَوى
َوُهَو اْلَقاِهُر َفْوَق ِعَباِدِه َوُهَو اْلَحِکیُم اْلَخِبیر

ما معنی شهادة أنَّ محمًدا رسول اهللا؟

معناها أن اهللا أرسله للعاملین بشیرًا ونذیرًا ، ویجب :
- طاعته فیما أمر 

- تصدیقه فیما أخبر 
- عدم معصیته 

- ال یعبد اهللا إال بما شرع، وهو االقتداء بالسنة وترك البدعة 
- وتجب محبة النبي َصلَّی اهللا علیه وَسلَّم، أکثر من کل الناس 

َ )..النساء:8  ْن ُیِطِع الرَُّسوَل َفَقْد َأَطاَع اهللاَّ  قال َتَعالی : ( مَّ
 وقال ُسبَحَانُه : ( َوَما َینِطُق َعِن اْلَهَوى ، ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي ُیوَحی )

 [النجم:3،4] 

َن ِ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ملِّ  وقال َجلَّ وَعال: ( َلَقْد َکاَن َلُکْم يِف َرُسوِل اهللاَّ
َ َکِثیًرا ) األحزاب:21 َ َواْلَیْوَم اآلِخَر َوَذَکَر اهللاَّ َکاَن َیْرُجو اهللاَّ

ما معنی شهادة أنَّ محمًدا رسول اهللا؟

ْن ُیِطِع الرَُّسوَل َفَقْد َأَطاَع اهللاَّ مَّ
َوَما َینِطُق َعِن اْلَهَوى ، ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي ُیوَحی

َن ِ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ملِّ َلَقْد َکاَن َلُکْم يِف َرُسوِل اهللاَّ  
َ َکِثیًرا َ َواْلَیْوَم اآلِخَر َوَذَکَر اهللاَّ َکاَن َیْرُجو اهللاَّ

ملاذا خلَقنا اهللا َتَعالی؟

خلَقنا لعبادته وحده ال شریك له. ال
 لّلهو واللعب . قال َتَعالی: ( َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ 

َواِإلنَس ِإالَّ ِلَیْعُبُدوِن ) الذاریات:56

ملاذا خلَقنا اهللا َتَعالی؟

( َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ  
َواِإلنَس ِإالَّ ِلَیْعُبُدوِن )

ما ال یسع أطفال
املسلمین جهله 
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ما اإلحسان؟

أن تعبد اهللا کأنك تراه، فإن
لم تکن تراه؛ فإنه یراك 

نَّة؟ وما هي السُّ

 هو کل قول أو فعل أو إقرار
 أو صفة خلقیة، أو ُخلقیة

للنبي َصلَّی اهللا َعلیِه وَسلَّم .

أرکان اإلیمان؟

 اإلیمان باهللا واإلیمان بمالئکته واإلیمان بکتبه 
واإلیمان برسله واإلیمان بالیوم اآلخر واإلیمان
 بالقدر خیره وشره ، والدلیل: حدیث جبریل 

املشهور عند مسلم، َقاَل جبریل للنبي َصلَّی
اهللا علیه وَسلم: ( َفَأخِبرني َعِن اإلیماِن، َقاَل: أن 

ُتؤِمَن باهللا، وَمالئکتِه، وُکُتِبِه وُرُسلِه، والَیوِم 
اآلخِر، وُتؤمَن بالَقَدِر َخیِرِه وَشرِِّه ) 

من هم الصحابة؟ وهل أحبهم؟

هم من لقي النبي َصلَّی اهللا َعلیِه وَسلَّم من املؤمنین ،
و ماتوا یلع ذلك نحبهم ونقتدي بهم، وهم خیر وأفضل  

الناس بعد النبي محمد َصلَّی اهللا َعلیِه وَسلَّم . 
 وأفضلهم الخلفاء األربعة :

 أبو بکر َرِضَي اهللا َعنُه ، عمر َرِضَي اهللا َعنُه ، عثمان َرِضَي 
اهللا َعنُه ، علي َرِضَي اهللا َعنُه .

ما هو القرآن؟

هو کالم اهللا َتَعالی، لیس
 بمخلوق . قال َتَعالی: ( َوِإْن 
ْشِرِکیَن اْسَتَجاَرك َن اْملُ َأَحٌد مِّ

ِ)التوبة:6 َفَأِجْرُه َحتَّی َیْسَمَع َکالَم اهللاَّ

ما هو القرآن؟

( َوِإْن  
ْشِرِکیَن اْسَتَجاَرك َن اْملُ َأَحٌد مِّ

(ِ َفَأِجْرُه َحتَّی َیْسَمَع َکالَم اهللاَّ

متی تکون األعمال مقبولة عند اهللا ُسبَحاَنُه؟

 ١- إذا کانت خالصة لوجه اهللا َتَعالی 
٢- وإذا کانت یلع سنة النبي َصلی اهللا َعلیِه َوَسلم 

/https://thekids-faith.com بتصرف من موقع

إعداد : أ. حصة الغانم
قسم التقنيات التربوية  بالتكليف
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 استراتیجیات رمضانیة
  لألسرة املسلمة

الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد  وعلى أله وصحبه

أجمعين أما بعد ،، فإن من نعم هللا على عباده أن شرع لهم مواسم الخير يزدادون فيها من الطاعات 

والقربات، ومن هذه المواسم شهر رمضان المبارك الذي قال هللا تعالى فيه :
 

   ( 
ِ
َن اْلُهَدى َواْلُفْرَقان  مِّ

ٍ
َنات  اْلُقْرآُن ُهًدى للّناس َوَبيِّ

ِ
يه

ِ
َل ف

ِ
ى ُأنز

ِ
  (... َشْهُر َرَمَضاَن الَّذ

 
”سورة البقرة:اآلية:185" وقال النبي صلى هللا عليه وسلم (من قام رمضان إيمانًا 

 
واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر) متفق عليه، قال: شيخ اإلسالم ابن تيمية

 
إيمانه: بأن هللا شرع ذلك وأوجبه ورضيه وأمر به، واحتسابه: بفعله خالصًا يرجو 

ثوابه  " جامع المسائل لشيخ اإلسالم: 16/1 .“ 

ولو تأملت حال الصحابة والسلف الصالح رضي هللا عنهم أجمعين في شهر رمضان
 

لعرفت مدى اهتمامهم وحرصهم في اغتنام مواسم الطاعات في رمضان وغيره، ومن
 

 األمثلة على ذلك: االنشغال بقراءة القرآن وتدبره أكثر من طلب العلم وغيره من

العبادات وكذلك اإلكثار من النوافل والطاعات وباألخص لياليه بالقيام وغيره من
 

العبادات ، وكذلك الجود واإلحسان للناس تأسيًا بالنبي صلى هللا عليه وسلم .

 فحري بُكل مسلم ومسلمة أن تُشحذ همم بفعل الطاعات من الصيام والقيام وقراءة

القرآن والجود واإلحسان للغير، وكذلك ترك المنكرات والمسارعة بالتوبة واإلنابة لله

تبارك وتعالى ورد الحقوق ألصحابها .

هذا وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين .

إعداد : أ. ناصر العجمي
قسم شوون المناهج
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 عند التأمل في الوظائف اإلدارية نجد أن الموظفين يتقسمون فيها إلى رئيس ومرؤوسين ، ولذلك يحتاج

 الرؤساء إلى مهارات قيادية يستطيعون من خاللها التعامل مع المرؤوسين لتحقيق أهداف المؤسسة

بشكل عام وأهدافهم الشخصية بشكل خاص .

تعريف القيادة : تعرف القيادة بأنها القدرة على التأثير على اآلخرين وتوجيه سلوكهم لتحقيق أهداف معينة .
 

 فهي –القيادة- حلقة الوصل بين العاملين وبين خطط المؤسسات لتحقيق األهداف المرجوة، كما أنها

ترسخ الدعائم اإليجابية في المؤسسات، وتقلل بالتالي من الجوانب السلبية قدر اإلمكان من خالل المتابعة
 

 والتوجيه من قبل القائد ، وكذلك تسهم القيادة في السيطرة على مشكالت العمل من خالل إيجاد الحلول

 والبدائل ، وتعمل على تنمية وتدريب الموارد البشرية على المهارات القيادية لمواكبة المتغيرات المحيطة

وتوظفيها لخدمة المؤسسات .

 متطلبات القيادة

القدرة على التغييرالتأثير
من خالل خاصيتي 

اإلقناع والتحفيز 

وذ
النف

 وتمثل السلطة
القانونية التي تعطي

القائد الحق في أن  
يتصرف ويطاع .

عناصر القيادةعناصر القيادة

تحفيز األفراد ودفعهم لتحقيق األهداف ( المشتركة للمؤسسة / وأهدافهم الشخصية  ).
تحويل األهداف المراد تحقيقها  إلى نتائج وإنجازات .

وضع الخطط االستراتيجية فيما يتعلق بالمؤسسة وأهدافها وخططها وأفرادها .
تدريب األفراد على التعامل مع المتغيرات والمؤثرات في المؤسسة واألفراد .

تبني األفكار واألساليب الجديدة واإلبداعية التي تصب في صالح المؤسسة .
دعم  وتفعيل عناصر وظائف اإلدارة األربعة (التخطيط، التنظيم، التوجيه واإلشراف، الرقابة).

تأهيل الصف الثاني من قادة المستقبل .

-
-
-
-
-
-
-

 واجبات القيادة

فنون قیادیة
يف الوظائف اإلداریة 

 وجود قائد
يتمتع بفكر إداري، و

 قرار صائب ،وقدرة على
التأثير اإليجابي في
سلوك اآلخرين 

 وجود
 مجموعة من

األفراد
(المرؤوسين) 

 وجود أهداف
معينة

 تسعى المؤسسة 
لتحقيقها

٦



 ١ - فن إصدار األوامر     

البد أن يكون األمر واضحًا, كامًال, دقيقًا, وأن يكون القائد واثقًا من نفسه عند إصداره .

 ٢ - فن االتصال

 وله مهارات عدة من أهمها :
 اإلنصات حيث يعد اإلصغاء للموظفين وإخبارهم بما يدور أفضل الطرق لجعلهم يشعرون

باالنتماء وروح المسؤولية ، ويتم ذلك من خالل تطبيق قواعد االتصال الناجح مع اآلخر  والتي
 منها : (االستماع الجيد- احترام المشاعر – تقدير الجهود – التدريب – التعرف على 

األنماط- الكلمة الطيبة –التشجيع – تفهم الظروف )

 ٣ - فن التأنيب

عدم التأخر في إعطاء المالحظة الضرورية , مع الحرص أن تكون بنبرة هادئة ورزينة .
التأنيب يكون بعد  معرفة الحقيقة كاملة بمالبستها, مع الحرص على عدم إثارة الجروح السابقة . 

التأنيب  المبالغ فيه مع الخطأ يعطي نتيجة عكسية .
إيجاد حلول من قبل المخطئ  لتجنب الخطأ مرة أخرى .

-
-
-
-

 ٤ - فن حل المشكالت

- البعد عن األمور التي تخلق المشكالت . 
- استقبال الشاكي بصدر رحب واإلنصات الجيد له ، وعدم رفض الشكوى مباشرة, مع الحرص على

االستماع إلى وجهة النظر األخرى .  
- إذا كان هناك مجال للصلح بين المتخاصمين فافعل وإذا قررت فعل شيء فافعله , وإال بين

للشاكي أسباب حفظ شكواه .
- الحرص على إيجاد الحلول والبدائل لتجنب تكرار شكوى مماثلة .

من فنون القيادة

 للقيادة فنون ينبغي لكل قائد أن يتقنها ويتدرب على إتقانها ، لما لها من أثر كبير في تحقيق

األهداف المرجوة .
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 ٥ - فن التقدير و التشجيع     

 ٥ - فن المعاقبة

- الثناء على اإلنجاز، والتشجيع على تقديم مزيد من اإلبداع دومًا .
- معاملتهم كخبراء فيما يتقنونه, وتكليف المتميزين بأعمال أهم ومسؤوليات أعلى .

- ترسيخ ثقافة اإلشادة" داخل  المؤسسة، فكم من عبقريات رائعة تحطمت ألنها لم تجد رئيسًا صالحًا
يثني بعدل ويشجع ويقدر .

- تناسب العقوبة مع الخطأ  والمخطئ واألحوال المحيطة .
- الحرص على عدم تجميع المعاقبين في عمل واحد , ألنه يولد القوة , ويعيق تحقيق اإلنجازات غالبا .

- عدم معاقبة الرئيس أمام مرؤوسيه حتى ال ينهار مبدأ السلطة وتختل سلسلة القيادة .
- عدم مناقشة المتمرد أمام اآلخرين .

- من العقوبة : تغيير نوع العمل , اللوم , ترك استثارة المعاقب.. الخ .

إعداد : د. سهام حمدان العتيبي             
مستشار تربوي           
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 کلکم راع
(

ِ
ه

ِ
ت يَّ

ِ
، َوُكلُُّكْم َمْسؤوٌل َعْن َرع

ٍ
ُكْم َراع ) متفق عليه .(َأَلا ُكلُّ

ِ
ه

ِ
ت يَّ

ِ
، َوُكلُُّكْم َمْسؤوٌل َعْن َرع

ٍ
ُكْم َراع قال النبي صلى هللا عليه وسلم: (َأَلا ُكلُّ

يبين الحديث وجود مسؤولية لدى كل فرد وباألخص األم في تربيبة األوالد ، نرمي أطفالنا في أحضان
التكنلوجيا واالنترنت التي هي في األساس غير مخصصة لطفولتهم الخالية من التجارب واألسس

األخالقية والحدود الدينية التي توجههم للصواب ثم ننتظر منهم الصالح واألخالق واإلستقامة ، 
لذلك يجب علينا بذل الجهد لحماية أطفالنا وإنقاذ عقيدتهم من التزعزع بهذه البرامج المستحدثة

المليئة بالفساد لعقل الطفل وقلبه ، وبما أن السوء غالب في هذه المواقع ، وقد ظلل الكثير عن 
الخير واألمور المفيدة  فالبد من وجود مايساعد في ضبط زمام األمور و منها برامج وتقنيات في 

األجهزة الحديثه كما سيأتي . 

أوًال  في اإلعدادات لجهاز الطفل يجب وضع تاريخ ميالده الحقيقي لكي يتم التعامل معه
كطفل وليس كبالغ .

ثانيًا  أيضا في اإلعدادات هناك تحديد لوقت استخدام الجهاز للطفل ، ألن االستخدام
المفرط له اضرار كثيرة وإن كان استخدام سليم ، فيجب على المربي تقنين أوقات استخدام 

الجهاز بحسب عمر الطفل .

ثالثًا  أطفالنا في سن مبكر ال يختارون فقط استقبال ما نختاره لهم نحن ، فهناك مجموعة برامج
يستطيع الطفل بها التعلم و التسلية في آن واحد ، مثال برنامج كامبلي لتعلم اللغات عباره عن 

مجموعة معلمين مختصين في التعامل مع الطفل وجذبه للتعلم بالقصص واأللعاب 
واألنشطة المتنوعة . 

رابعًا  بالنسبة لمتابعة أطفالنا للرسوم المتحركة عن طريق اليوتيوب وخطر انتقالهم لفيديوات
 غير مناسبة لهم أو رؤية إعالنات غير الئقة ، يتيح اليوتيوب خاصية تحميل الفيديوات ، فتستطيع 

األم مسبقا انتقاء وتحميل المقاطع الكرتونية المفيدة للطفل .

 خامسًا   جميعنا يدعو ويتمنى بأن تكون ذريته حافظة للقران أو دارسة له و هنالك تطبيق يساعد
 األطفال على ذلك بإذن هللا ، وهو مّدكر يتيح للطفل االختيار بين مجموعه من معلمين وحفظة لكتاب

هللا ليتلو ويحفظ كالم هللا معهم ويقص له من قصص القرآن بأسلوب مشوق وجاذب للطفل ،وباتباع
ه ، 

ِ
هذه الطرق ستكون هناك إيجابيات أكثر وسلبيات أقل للتكنلوجيا علي أطفالنا ، وخير مانختم ب

 هذا الدعاء اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا . 

 الثقافة اإللکترونیة

 إعداد: أ.فجر العجمي
قسم التقنيات التربوية
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مراقبة 
الدراسات اإلسالمیة
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مراقبة 
للعام 2021/2022 للفصل الدراسي االول السراج املنیر

أقامت مراقبة السراج المنير خالل الفصل الدراسي األول من 2021/2022 دورات ومحاضرات موجهة لمختلف
 

 الفئات في اإلدارة، منها دورة (أثر القيادة في صناعة اإلبداع) موجهة لمشرفات ووكيالت المراكز في السراج

المنير والدراسات اإلسالمية ، تهدف الدورة للتعريف بأهمية القيادة ودور الرئيس في تشجيع وتحفيز المرؤوسين
 

إلنجاز العمل بطاقة إيجابية، والتأثير على ميولهم وأفكارهم فيما يصب لمصلحة العمل والعاملين ، حرصا منها
 

على تنمية وتطوير المهارات القيادية لدى مشرفات ووكيال ت المراكز عامة .

محاضرة (خلق عظيم) قدمتها مراقبة السراج المنير نورة العجمي، في مركز دار القرآن نعيمة الدبوس تناولت
 

خاللها أخالقيات العمل للتأكيد على أهمية وجود بيئة عمل صالحة بين الموظفين حتى يتاح للكل االستفادة
 

القصوى من إمكانياتهم وتقديم الخدمات واألعمال بشكل أفضل .

 محاضرة (البوصلة الشخصية) من تقديم أ/ موضي المري ، موجهة للموظفات في إدارة الدراسات اإلسالمية

 وعلوم القرآن (األحمدي-مبارك الكبير) ، كانت عن أنماط الشخصية والصفات العامة لها ومعرفتها لما له من
 

قيمة وأثر في فهم الذات واآلخر ، مما يساهم في تحسين العالقات والتعامالت عمومُا .
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 مراقبة شؤون
القرآن الکریم

الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى هللا عليه وعلى آله
  

وصحبه وسلم تسليما كثيًرا وبعد ،

تقوم فكرة المسابقات القرآنية على التنافس والمسارعة في حفظ القرآن الكريم بين الحافظين والحافظات

للوصول إلى أعلى الدرجات في الدارين، فبين أيدينا اليوم مسابقة فريدة من نوعها ال تهتم فقط بحفظ القرآن 

الكريم فحسب، بل ترتقي إلى أعلى درجات اإلتقان لحفظه وتجويد تالوته أال وهي مسابقة صفوة األوائل للفائزين 

والفائزات بالمراكز األولى في المسابقات القرآنية المحلية، فلقد أخذت إدارة الدراسات اإلسالمية وعلوم القرآن 

الكريم بمحافظتي األحمدي ومبارك الكبير متمثلة بمراقبة شؤون القرآن الكريم على عاتقها تنفيذ هذه المسابقة 

 حيث تتبلور فكرتها حول التنافس بين الحاصلين والحاصالت على المركز األول في فرع حفظ القرآن الكريم كامًلا 

 خالل العشر سنوات الماضية، وقد قامت اللجنة المنظمة للمسابقة بتشكيل اللجان المطلوبة إلنجاح هذا

 العمل (من اللجنة العلمية، ولجنة التحكيم، ولجنة العالقات العامة) وحددت لكل لجنة المهام المطلوبة

 منها، من وضع نماذج األسئلة واآللية الواضحة للتقييم، والتواصل مع المتسابقين وغير ذلك حتى تّم تتويج

فائز واحد وفائزة واحدة على مسرح وزارة األوقاف بمنطقة الرقعي تحت رعاية وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية .

كما قامت األمانة العامة لألوقاف بدعم هذه المسابقة القرآنية الفريدة من نوعها بدولة الكويت ومنحت
كل فائز جائزة قدرها (8000 د.ك.) بإجمالي (16000د.ك) . 

 

مسابقة صفوة األوائل للفائزين

والفائزات بالمراكز األولى في المسابقات القرآنية المحلية

بسم هللا الرحمن الرحيم
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إعداد : د. سهام حمدان العتيبي             
مستشار تربوي           

 مراقبة
  الشؤون التعلیمیة

  مسابقة معلم تیمز املثالي

المركزاالسم

أمل عيد العازمي

ابتسام محمد الخفاشي

أسماء العجمي

ابراهيم رفعت موسى

دار قرآن - القرين

 أترجة القرين

 سراج المنير ( العدان )

المركز الثقافي اإلسالمي

 الحاصلون على المركز الثاني

المركزاالسم

 عفراء جابر المري

وفاء شحات فرغلي

فاطمة الصعفاك

محمد يوسف

دار قرآن - فهد األحمد

 أترجة القرين

 سراج المنير ( العدان )

أترجة الرقة

 الحاصلون على المركز األول

المركزاالسم

 مريم يوسف السويلم

هيلين عبدالعزيز

منيرة جزاء العتيبي

محمد عبد الحليم

دار قرآن - الفحيحيل مسائي

  أترجة العدان- مسائي

 سراج المنير ( الرقة )

أترجة صباح السالم- مسائي

 الحاصلون على المركز الثالث
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 قامت إدارة الدراسات اإلسالمية و علوم القرآن

لمحافظتي األحمدي و مبارك الكبير متمثلة بمراقبة
الشؤون التعليمية بالمشاركة في معرض رواق ٣

المقام على مستوى الوزارة حيث تم عرض الملف اإللكتروني
المتضمن لمناهج و اختبارات الدراسات اإلسالمية

  ( االترجة - دور القرآن )، كما تم عرض سراجي اإللكتروني  
 المتضمن لمناهج و اختبارات مراكز السراج المنير .

 قام قسم التدريب و التأهيل بمراقبة الشؤون التعليمية
بعقد عدة برامج تدريبية خالل العام التدريبي ٢٠٢١ \٢٠٢٢ م
والتي تستهدف الفئات االشرافية و التعليمية و اإلدارية
في إدارة الدراسات االسالمية و علوم القرآن لمحافظتي
 األحمدي و مبارك الكبير حرصًا منها على تحقيق الجودة

   الشاملة في تدريب و تأهيل الموارد البشرية .



إعداد : أ. وضحة خليف هبه
  و أ. منيرة شايع العجمي
قسم شؤون االختبارات

 املحافظة یلع
 الصحة يف رمضان

السؤال األول :
كيف تكون خطة الصيام الصحي؟

السؤال الثاني :
تفسير الدوخة أول يوم صيام ؟

السؤال الثالث :
 متى تؤخذ إبر الساكسندا في

وقت الصيام  ؟

السؤال الرابع :
كيفية توزيع وجبات الصائم وقت

الفطر ؟ 

السؤال الخامس :
نصائح للمرأة العاملة الصائمة ؟

يسر إدارةالدراسات اإلسالمية و علوم القرآن لمحافظة
األحمدي ومبارك الكبير متمثلة بمراقبة الشؤون التعليمية 

و بالتعاون مع وزارة الصحة أن تلتقي مع الدكتورة هيا فرفورة
طبيبة متخصصة لعالج السكر في مستوصف فهد األحمد

لإلجابة عن بعض األسئلة الصحية التي قد يحتاجها
الصائم في رمضان ..

كل الشكر والتقدير للعاملين في مستوصف فهد األحمد
عامة ، وللدكتورة الفاضلة هيا فرفورة خاصة على هذا التعاون

المثمر .
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https://drive.google.com/file/d/17Le08ncsJL7P4EuRCMj0-n8v4JKPu95T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w-88RG-CM7WHKrh0Gw5p_FgNDYNxq8BU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Md62SzRH2JtHozqypexXlDRzVp3lbSB_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14bM9LsyGawkaXqth51ChGsyxUsvhloZt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xnYmfmUQB1CzAoB3HWO_MKOGER8NrLje/view?usp=sharing
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 باركود

 سراجي اإللكتروين

امللف اإللكتروين
منهج الدراسات اإلسالمية

اختبارات الدراسات اإلسالمية

 شرح برنامج
microsoft teams

 جملة الشؤون التعليمية
اإللكترونية

 الشامل يف االختبار
التحصيلي الشامل
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مسابقة أفضل
  کونترول
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 نتائج
 مسابقة

أفضل کونترول

 قریبًا


