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  يــف وظيفـوص
  

  الوظيفـةمى ـمس-1
  

  معد المتسابقين للمسابقات الدولية
  

  الموقع التنظيمي-2
  اإلسالمية العدل والشئونوزارة 

  إدارة الشئون الدينية
  شئون مراآز التحفيظ والمسابقاتقسم 

  المراآز والحلقات القرآنية 

  :الغرض الرئيسي للوظيفة-3

مستوياتهم وتطوير بصورة مستمرة،  وتقييم أدائهملمسابقات الدولية الذين يمثلون مملكة البحرين في ا متسابقينإعداد ال
  .منهموزيادة عدد الفائزين 

  :الواجبات والمسئوليات الرئيسية -4
 .يشارك في عضوية لجنة اختيار المرشحين للمشارآة في مسابقات القرآن الكريم الدولية -1
 .متطلبات المشارآة في المسابقات الدولية يشارك في وضع وتنفيذ خطة إعداد المتسابقين بما يتوافق مع -2
فـي جـودة   % 98يقوم بتسميع مقرر الحفظ الخاص بالمسابقة لكل مرشح لضـمان حصـوله علـى درجـة ال تقـل عـن        -3

 .الحفظ في االختبارات التي يعقدها القسم لتقييم أداء المتسابقين
 .تطبيق أحكام التجويد العمليةويرفع مهارة المرشح في ضبط ي -4
 .ى ضبط المرشح ألحكام الوقف واالبتداء أثناء التالوةيرآز عل -5
 .يزود المرشح باإلرشادات والتوجيهات التي تحسن من أدائه وتجعل أسلوبه مؤثرًا في التالوة -6
 .يهيئ المرشح نفسيًا للقراءة أمام الجمهور ويدربه على تقنيات التعامل مع اللجنة -7
 .مراآز التحفيظ والمسابقات لتوفير الجو األمثل للمرشحيتعاون مع ولي األمر ومشرف المرآز وقسم شئون  -8
يشارك في عضوية لجنة تقييم أداء المرشـح للوقـوف علـى مسـتوى أدائـه وتقـديم اإلرشـادات الالزمـة لهـم حسـب            -9

 .الجدول المعد لذلك
 .المتسابقين خارج المملكة ويعمل على توفير آافة السبل لضمان سالمتهم وراحتهم متى ما تم تكليفه بذلكيرافق  -10
 .يضع وينفذ برنامج مكثف للمتسابقين بعد ترشيحهم وأثناء سفرهم خارج المملكة -11
 .يسعى لتنمية ذاته علميًا ومهنيًا وتطوير أساليب اإلعداد للمتسابقين -12
الختامي السنوي لمشارآة مملكـة البحـرين فـي مسـابقات القـرآن الكـريم الدوليـة ويقـدم          يشارك في إعداد التقرير -13

 .التصورات واالقتراحات لتطوير هذه العملية
  .آز التحفيظ والمسابقاتايرفع التقارير الدورية المطلوبة لقسم شئون مر -14

  :المؤهالت والشروط المطلوبة -5
 .عامًا 25أن ال يقل عمره عن  )1
 .في مجال القرآن الكريم أو ما يعادلها سالبكالوريومؤهل جامعي ال يقل عن شهادة  على أن يكون حاصًال )2
  .إجازة حفظ القرآن الكريم برواية حفص:التالية آحد أدنىحد المؤهالت القرآنية أن يكون حاصًال على أ )3
 .اإلشراففي مجال التدريس أو  سنوات 5 عن تقل ال خبرة لديه تكون أن )4
  .يرة والسلوك أن يكون حسن الس )5

  .بالعلم وااللتزام بما تضمنه هذا الوصف الوظيفيأقر  -6
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   محمد طاهر القطان.د: اعتمده               _                       __________________: التوقيع
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