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الرحــالت  :يوم الخميس
اليوم القرآني  :أخر سبت من كل شهر

بداية الدراسة

اإلجازات

الحفل

االختبارات

برنامج النقاط
عـــدد النقاط

المستـوى

المطـلــــــــــوب

2

تفوق

حفظ مقرر الربنامج متقن

2

إبداع

مراجعة مقرر الربنامج متقن

1

اجتهاد

مل حيصل على أي خمالفة من خمالفات الكرت األمحر

5

متيز

يف حال حصول الطالب على نقطتني تفوق و نقطتني إبداع و نقطة اجتهاد
مينح الطالب مخس نقاط متيز وحيصل على مخس نقاط يف برنامج البار كود املعروض على الشاشات أو نقطة واحدة على السبورة

الكارت األمحر تعترب كل خمالفة مرتكبة من قبل الطالب وحيرم من االجتهاد مثل (:تأخر  ,عدم املشاركة يف الربنامج التعليمي  ,غياب  ,سلوك سليب  ,عدم االهتمام  ,نسيان كتب  ,نسيان مصحف).

مالحظات








برنامج النقاط عند المعلم يومياً .
إحضار الحقيبة يومياً بما فيها ( دفتر الحفظ  ,النقاط  ,الشريط  ,البرنامج  ,البطاقة )
يوجد برنامج تعليمي متكامل ( تفسير  ,تجويد  ,عقيدة  ,حديث  ,فقه  ,أذكار  ,سيرة ) .
تم توزيع كتيب المتابعة والشريط فنأمل المحافظة عليه.
على الطالب إحضار شريط المقرر التالي إذا أنهى الشريط المصروف إليه.
يُنصح باالستماع ألشرطة الشيخ سعد الغامدي حفظه اهلل.
خروج الطالب بعد ساعتين من بعد صالة العصر مباشرة
(والحلقة ليست مسؤولة عن تأخر أي طالب بعد هذا الوقت) .

(( همسات ))
أخي الطالب  -:إن العمر فانٍ  ,فما أجمل أن نقضي األوقات فيما يرضي اهلل  ,وإن حفظ كتاب اهلل من أعظم األعمال وحضور مجالس الذكر هي روضة من رياض الجنة فجميل
أن نجعل شيئاً من أوقاتنا لطاعة ربنا  ,وإليك أخي الغالي بعض النقاط فاحرص على االهتمام بها
نسأل اهلل لنا ولك التوفيق والهداية والثبات .
 احرص على الحضور وعدم التغيب إال لعذر فكثرة الغياب تفوت الفرصة عليك في حفظ عدد أكبر من األوجه يا رعاك اهلل.
 وضع برنامج النقاط يقوم بتفعيلة المعلم  ,فهل أنت ممن سينالون نقاطاً في الحفظ والسلوك والمواظبة ؟!!.
 اجعل نصب عينيك دائماً مراقبة اهلل عز وجل  ,وإخالص النية له سبحانه  ,فهي نور للسير على الطريق الصحيح.
 إن سماع القرآن من المشائخ المتقنين  ,يزيدك ضبطاً للتالوة والتجويد .
 إن الرحالت الطالبية فيها المتعة والفائدة ,فاحرص على الحضور .
 احرص أن تكون أخالقك معبرة على التحلي بأخالق القرآن .
 قدم هدية لوالديك عظيمة وهي أن تلبسهما تاج الكرامة يوم القيامة بحفظ كتاب اهلل – عز وجل –
 من حفظ القرآن الكريم رفع اهلل قدره في الدنيا واآلخرة .

اليوم

 14دقيقة

 14دقيقة

 04دقيقة

 04دقيقة

األحد

حفظ

مراجعة

عقيدة

تجويد

االثنين

حفظ

مراجعة

حديث و أخالقيات

تجويد

الثالثاء

حفظ

مراجعة

فقه

تجويد

األربعاء

حفظ

مراجعة

سيرة و قصة

تجويد

