
نموذج إعادة تصنيف المراكز والحلقات القرآنية

المبنى:

١- رسالة من مشرف المركز إلى  المرفقات المطلوبة:
قسم شئون مراكز التحفيظ

٢- بيانات مخرجات التقييم  السنوي آلخر ٣ سنوات

تاريخ تقديم الطلب:

اسم المركز/ الحلقات:

الرقم:

اسم مقدم الطلب:

 البيانات األولية:

   الجمعة    الخميس   األربعاء   الثالثاء  اإلثنين   األحد   السبت

   تجويد وتالوة    حفظ

عدد الحلقات القرآنية:

إناث:ذكور

عدد الطالب:

إناث:ذكور

عدد المدرسين:

عدد المؤهالت من اإلناث:عدد المؤهلين من الذكور:

نتيجة التقييم السنوي لــــ الثالث سنوات األخيرة:

مبررات الطلب:

التاريخ:توقيع صاحب الطلب:

لالستخدام الرسمي فقط:
الموظف  المختص (التأكد من صحة البيانات):

التوقيع:التاريخ:

تعليق  رئيس  قسم المراكز والحلقات القرآنية  (التأكد من الشروط والضوابط):

التوقيع:التاريخ:

قرار مدير إدارة شئون القرآن الكريم:

التوقيع:التاريخ:

الفئة المطلوبة:

عدد أيام التدريس:

مجال الدراسة:

  ترقية إلى فئة الدرجة الثانية  ترقية إلى فئة الدرجة األولى

ش.ق.ن.٩/٣/٢٠١٧

 ملك مستأجر  ملحق بمسجد:  داخل المسجد:
  ذكور وإناث  ذكور  إناثفئة الدارسين:

**

* *

البريد اإللكتروني:

*

هل توجد غرفة لإلدارة :  ال    نعم

٤- تقرير عن الحلقات / المراكز (عدد المعلمين+ الطالب)٣- كشف حضور وغياب  آلخر ٣ شهور
الدارسين بالمركز. 

 


نموذج إعادة تصنيف المراكز والحلقات القرآنية
المبنى:
المرفقات المطلوبة:
١- رسالة من مشرف المركز إلى 
قسم شئون مراكز التحفيظ
٢- بيانات مخرجات التقييم  السنوي لآخر ٣ سنوات
تاريخ تقديم الطلب:
اسم المركز/ الحلقات:
الرقم:
اسم مقدم الطلب:
 البيانات الأولية:
عدد الحلقات القرآنية:
عدد الطلاب:
عدد المدرسين:
نتيجة التقييم السنوي لــــ الثلاث سنوات الأخيرة:
مبررات الطلب:
توقيع صاحب الطلب:
التاريخ:
للاستخدام الرسمي فقط:
الموظف  المختص (التأكد من صحة البيانات):
التاريخ:
التوقيع:
تعليق  رئيس  قسم المراكز والحلقات القرآنية  (التأكد من الشروط والضوابط):
التاريخ:
التوقيع:
قرار مدير إدارة شئون القرآن الكريم:
التاريخ:
التوقيع:
الفئة المطلوبة:
عدد أيام التدريس:
مجال الدراسة:
ش.ق.ن.٩/٣/٢٠١٧
فئة الدارسين:
*
*
*
*
البريد الإلكتروني:
*
هل توجد غرفة للإدارة :
٣- كشف حضور وغياب  لآخر ٣ شهور
٤- تقرير عن الحلقات / المراكز (عدد المعلمين+ الطلاب)
الدارسين بالمركز.
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