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الخيرية الراجحيمؤسسة الشيخ سليمان بن عبد العزيز 
ن الكريم وعلومه

 
المركز الخيري لتعليم القرا

:إعساز 

/  مؿطف٘ ؾؤٌّ املعلنات ّاملكطٜات ّاحملاضطًٓ ّاملكطٜ٘ غابًكا

املػٔخلٍٔا بيت إبطأٍه 

ٍـ1436/3/5تاضٓذ اإلعساز 

الصػري عبسالطمحًخسجي٘ بيت / تكسٓه مسٓطٗ املعاٍس

برهامج اإلقراء في معاهد البيان 
ن الكريم

 
 إلعداد معلمات القرا
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:  املكطئ
ٍْ مً َعِلَه بالكطاٛات أزاٛ، ّضّاٍا مؿافَ٘ عً الؿْٔر      

، ّتصّسض لإلقطاٛ الضابطني باإلغياز املتصل إىل ضغْل اهلل 

، "إقطاٛ الكطآٌ الهطٓه"اىعط . بُُّعطف 
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 البٔاٌ معاٍس ُتـكـِسمُ ىْعٕ، قطآىٕ بطىامج ٍْ 

  نفاٛٗ بطفع ُٓـعيٙ الكطآٌ معلنات إلعساز

  املعاٍس، خاضج مً تطغب ّملً املتنٔعٗ، ارتطجي٘

ًٛ ّفُٔ _حمسزٗ ؾطٍّط ضنً_  لػي٘ إحٔا

 أحس ٍّْ ٍـ،1425 عاو املعاٍس أىؿأتُ اإلقطاٛ،

 ادتنعٔات مػتْٚ علٙ ّالباضظٗ الطاٜسٗ املؿاضٓع

.املنله٘ يف ارتريٓ٘
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 حٔح اجملتنع، يف الفاعل زّضِ بطظ ىؿأتُ حني ّمً

 يف للتسضٓؼ خاص٘، اجملاظات الطالبات تػتكطب

 زاخل يف  غْاٛ - الكطآىٔ٘ ّاملعاٍس ادتامعات،

 مساضؽ إىل باإلضاف٘ -خاضجَا أّ الطٓاض مسٓي٘

.املػأٜ٘ ّ الصباحٔ٘ اليػأٜ٘ التخفٔغ
 إزاضٗ قبل مً خاص٘ بعيآ٘ الربىامج حعٕ ّلكس

 جَسا بصلْا حُٔح فُٔ، املػْٝالت ّناف٘ املعاٍس،

.علُٔ ٍْ ملا ٓطقٙ الربىامج جعل ىْعًٔا
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مسٗ الربىامج فصلني زضاغٔني أّ فصل زضاغٕ ّاحس،  

حػب اذتاج٘ تعطض فُٔ الطالب٘ الكطآٌ الهطٓه  

ناماًل، غًٔبا علٙ املكطٜ٘ اجملٔعٗ، ّتبسأ السضاغ٘ مً 

الػاع٘ الػابع٘ ّاليصف صباًحا، إىل الجاىٔ٘ عؿطٗ  

.ّالطبع، طْال أٓاو األغبْع السضاغٔ٘
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الطالب٘ يف ىَآ٘ الربىامج علٙ إجاظٗ مً املكطٜ٘ ّحتصل 

اجملٔعٗ، ّتعترب اإلجاظٗ نالؿَازٗ للطالب٘ اجملاظٗ 

َّٔ٘ يف اإلقطاٛ، ّيف ٍصا تعنٔ٘ للطالب٘ علٙ ُحػً  باألٍل

ّٓكْو علٙ الربىامج، خنب٘ مً . أزاَٜا، ّجْزٗ قطاٛتَا

املكطٜات، املؤٍالت ؾطعٔا، اذتاصالت علٙ إجاظات قطآىٔ٘ 

، مت اختٔاضًٍ بعيآ٘ ّفل بػيٍس متصل إىل ضغْل اهلل 

.ؾطّط، ّضْابط حمسزٗ
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  ّعيس اإلقطاٛ، إجاظٗ علٙ حاصل٘  املتكسم٘ تهٌْ أٌ -1

 اذتاصل٘ الكطاٛات ّعسز الػيس، علْ ٓكسو املفاضل٘

.علَٔا
 أّ البهالْضْٓؽ، ؾَازٗ علٙ حاصل٘ املكطٜ٘ تهٌْ أٌ -2

 مل حال يف) الهطٓه الكطآٌ معلنات إعساز معاٍس زبلْو

 ختصصَا ٓهً مل أّ البهالْضْٓؽ، علٙ حاصل٘ تهً

ًٔا فُٔ  علٙ اذتاصالت بني املفاضل٘ ّعيس ،(ؾطع

.الؿطعٕ التدصص ٓكسو البهالْضْٓؽ
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أٌ ٓهٌْ لسَٓا خربٗ يف تسضٓؼ الكطآٌ الهطٓه ّالتجْٓس   -3

.غيْات( 5)ملسٗ ال تكل عً 

.غيْات( 3)أٌ تهٌْ ماضغت اإلقطاٛ مسٗ ال تكل عً  -4

.أٌ ٓهٌْ لسَٓا إملاو باللػ٘ العطبٔ٘ -5

.أٌ تهٌْ شات خلل ضفٔع، ّغريٗ عططٗ، ّمست حػً -6

.أٌ جتتاظ املكابل٘ الؿدصٔ٘ -7
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.االلتعاو بتكسٓه ارتط٘ ّتيفٔصٍا -1

.  االىضباط يف مْاعٔس اإلقطاٛ -2
. اذتفاظ علٙ مْاعٔس االختباضات الرتاننٔ٘ -3

(.  اختباض زّضٖ بعس نل مخػ٘ أجعاٛ)
اذتفاظ علٙ جْزٗ حفغ، ّقطاٛٗ الطالبات،   -4

. ّخلٍْا مً اللخً ادتلٕ
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.التيبُٔ علٙ أٍنٔ٘ صخ٘ االبتساٛ ّالْقف، أثياٛ الكطاٛٗ -5
تسًّٓ املكاطع اليت نجط فَٔا ارتطأ غْاٛ اذتفغ، أّ  -6

التجْٓس، حتٙ ٓسضج هلا ضنً مكاطع االختباض، للتأنس مً 

.صخ٘ الكطاٛٗ بعس التصْٓب
ضفع الطّح املعيْٓ٘ للطالبات، ّؾخص اهلنه الغتهنال املػري   -7

.يف طلب العله
تعْٓس الطالبات علٙ التصْٓب املػتنط، ّتسضٓبًَ علٙ آلٔ٘  -8

.اإلقطاٛ
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الطالبات  _ خيضع بطىامج اإلقطاٛ الساخلٕ 

_ ّارتاضجٕ _ املطؾخات مً زاخل املعاٍس 

إىل آلٔ٘ _ الطالبات املتكسمات مً خاضج املعاٍس

تيفٔص حمسزٗ ضنً ؾطّط ّإجطاٛات ُتَتبع قبل  

.الربىامجّأثياٛ ّبعس 
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 تكسو حٔح فاٜك٘ عيآ٘ اإلقطاٛ بطالبات املعاٍس إزاضٗ تعيٙ     

  ننا العطبٔ٘، باللػ٘ ّأخطٚ بالتجْٓس، متعلك٘ متًْىا هلً

  تعلٔه يف االىطالم علٙ الطلب٘ تعني تطْٓطٓ٘، زّضات هلً تكسو

  صخٔح، بؿهل جيػَا، بيات مً اجملتنع ألفطاز اهلل نتاب

 :ٓلٕ ما اإلزاضٗ فتكسو عالٔ٘، ّمَاضٗ

.املتٌْ التجْٓسٓ٘. 1

.اليخْيف  اآلجطّمٔ٘منت ؾطح  .2

.السّضات التطْٓطٓ٘. 3
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بطىامج اإلقطاٛ يف معاٍس البٔاٌ 

إلعساز معلنات الكطآٌ الهطٓه

ارتريٓ٘ الطاجخٕ عبسالععٓعالؿٔذ غلٔناٌ بً  مؤغػ٘

املطنع ارتريٖ لتعلٔه الكطآٌ الهطٓه ّعلْمُ


