
           . . .13/3/2018 –                             /         /                  

     (3)            (1)              (6)

 

   

                 
                     

       /                   
 . . .24

                    
                    

                   
          

                    
         /         

               
       

     

               
                   
    11      2008

       
               

          

         
             

      

            
       . .  .5

     

  
            

       

               
                

       

   

30143 217

 


	التعديل الجديد 2018.vsd
	Page-1
	تعيين العاملين- 4
	إنهاء خدمة العامل -5
	إجازات العاملين - 6
	فتح حساب مصرفي للمركز - 8
	التسجيل لمسابقة البحرين الكرى
	التصفيات الأولية - 10
	11- المشاركة في المسابقات الدولية 
	12 - مراجعة المصاحف
	صرف مكافآت العاملين- 13
	17- طلب تنفيذ برنامج مشترك خارج نطاق المركز
	16- خدمة الإعلام والعلاقات العامة
	18 - إجراء تسجيل مركبة
	19- إجراء زيارة حلقات التحفيظ
	20- اختبار حفظ الطلاب
	21- إجراء صرف المكافآت التشجيعية 
	22- التصفيات النهائية
	إجراء معد مسابقة دولية
	24 - التخطيط للمسابقات الدولية
	25- إجراء الخريجين
	2018.pdf
	2018.vsd
	Page-1
	1- طلب ترخيص/نقل/إلغاء للمراكز والحلقات 1
	1- طلب ترخيص/نقل/إلغاء للمراكز والحلقات 2
	2- تصنيف المراكز والحلقات
	3- التقييم السنوي للمراكز والحلقات
	14- تعيين عامل بمكافأة


	4.pdf
	التعديل الجديد 2018.vsd
	Page-1
	تعيين العاملين- 4
	إنهاء خدمة العامل -5
	إجازات العاملين - 6
	فتح حساب مصرفي للمركز - 8
	التسجيل لمسابقة البحرين الكرى
	التصفيات الأولية - 10
	11- المشاركة في المسابقات الدولية 
	12 - مراجعة المصاحف
	صرف مكافآت العاملين- 13
	17- طلب تنفيذ برنامج مشترك خارج نطاق المركز
	18 - إجراء تسجيل مركبة
	19- إجراء زيارة حلقات التحفيظ
	20- اختبار حفظ الطلاب
	21- إجراء صرف المكافآت التشجيعية 
	22- التصفيات النهائية
	إجراء معد مسابقة دولية
	24 - التخطيط للمسابقات الدولية
	25- إجراء الخريجين
	طلب مكافأة غير متكررة- 26


	التعديل
	التعديل الجديد 2018.vsd
	Page-1
	تعيين العاملين- 4
	إنهاء خدمة العامل -5
	إجازات العاملين - 6
	فتح حساب مصرفي للمركز - 8
	التسجيل لمسابقة البحرين الكرى
	التصفيات الأولية - 10
	11- المشاركة في المسابقات الدولية 
	12 - مراجعة المصاحف
	صرف مكافآت العاملين- 13
	17- طلب تنفيذ برنامج مشترك خارج نطاق المركز
	18 - إجراء تسجيل مركبة
	19- إجراء زيارة حلقات التحفيظ
	20- اختبار حفظ الطلاب
	21- إجراء صرف المكافآت التشجيعية 
	22- التصفيات النهائية
	إجراء معد مسابقة دولية
	24 - التخطيط للمسابقات الدولية
	25- إجراء الخريجين
	طلب مكافأة غير متكررة- 26


	6.pdf
	طلب
	طلب ترخيص/نقل/إلغاء للمراكز والحلقات 1�

	طلب
	طلب ترخيص/نقل/إلغاء للمراكز والحلقات 2�

	تصنيف
	تصنيف المراكز والحلقات�

	التقييم
	التقييم السنوي للمراكز والحلقات�

	تعيين
	تعيين العاملين�

	إنهاء
	إنهاء خدمة العامل�

	إجازات
	إجازات العاملين�

	تسجيل
	تسجيل طالب�

	فتح
	فتح حساب مصرفي للمركز�

	التسجيل
	التسجيل لمسابقة البحرين الكرى�

	التصفيات
	التصفيات الأولية والنهائية للمسابقة الكبرى�

	المسابقة
	المسابقات الدولية�

	مكافآت
	تعيين عامل بمكافأة�

	مراجعة
	مراجعة المصاحف�


	6.pdf
	طلب
	طلب ترخيص/نقل/إلغاء للمراكز والحلقات 1�

	طلب
	طلب ترخيص/نقل/إلغاء للمراكز والحلقات 2�

	تصنيف
	تصنيف المراكز والحلقات�

	التقييم
	التقييم السنوي للمراكز والحلقات�

	تعيين
	تعيين العاملين�

	إنهاء
	إنهاء خدمة العامل�

	إجازات
	إجازات العاملين�

	تسجيل
	تسجيل طالب�

	فتح
	فتح حساب مصرفي للمركز�

	التسجيل
	التسجيل لمسابقة البحرين الكرى�

	التصفيات
	التصفيات الأولية والنهائية للمسابقة الكبرى�

	المسابقة
	المسابقات الدولية�

	مكافآت
	تعيين عامل بمكافأة�

	مراجعة
	مراجعة المصاحف�


	9.pdf
	طلب
	طلب ترخيص/نقل/إلغاء للمراكز والحلقات 1�

	طلب
	طلب ترخيص/نقل/إلغاء للمراكز والحلقات 2�

	تصنيف
	تصنيف المراكز والحلقات�

	التقييم
	التقييم السنوي للمراكز والحلقات�

	تعيين
	تعيين العاملين�

	إنهاء
	إنهاء خدمة العامل�

	إجازات
	إجازات العاملين�

	تسجيل
	تسجيل طالب�

	فتح
	فتح حساب مصرفي للمركز�

	التسجيل
	التسجيل لمسابقة البحرين الكرى�

	التصفيات
	التصفيات الأولية والنهائية للمسابقة الكبرى�

	المسابقة
	المسابقات الدولية�

	مكافآت
	تعيين عامل بمكافأة�

	مراجعة
	مراجعة المصاحف�


	20.pdf
	طلب
	طلب ترخيص/نقل/إلغاء للمراكز والحلقات 1�

	طلب
	طلب ترخيص/نقل/إلغاء للمراكز والحلقات 2�

	تصنيف
	تصنيف المراكز والحلقات�

	التقييم
	التقييم السنوي للمراكز والحلقات�

	تعيين
	تعيين العاملين�

	إنهاء
	إنهاء خدمة العامل�

	إجازات
	إجازات العاملين�

	تسجيل
	تسجيل طالب�

	فتح
	فتح حساب مصرفي للمركز�

	التسجيل
	التسجيل لمسابقة البحرين الكرى�

	التصفيات
	التصفيات الأولية والنهائية للمسابقة الكبرى�

	المسابقة
	المسابقات الدولية�

	مكافآت
	تعيين عامل بمكافأة�

	مراجعة
	مراجعة المصاحف�


	23.pdf
	طلب
	طلب ترخيص/نقل/إلغاء للمراكز والحلقات 1�

	طلب
	طلب ترخيص/نقل/إلغاء للمراكز والحلقات 2�

	تصنيف
	تصنيف المراكز والحلقات�

	التقييم
	التقييم السنوي للمراكز والحلقات�

	تعيين
	تعيين العاملين�

	إنهاء
	إنهاء خدمة العامل�

	إجازات
	إجازات العاملين�

	تسجيل
	تسجيل طالب�

	فتح
	فتح حساب مصرفي للمركز�

	التسجيل
	التسجيل لمسابقة البحرين الكرى�

	التصفيات
	التصفيات الأولية والنهائية للمسابقة الكبرى�

	المسابقة
	المسابقات الدولية�

	مكافآت
	تعيين عامل بمكافأة�

	مراجعة
	مراجعة المصاحف�


	25.pdf
	طلب
	طلب ترخيص/نقل/إلغاء للمراكز والحلقات 1�

	طلب
	طلب ترخيص/نقل/إلغاء للمراكز والحلقات 2�

	تصنيف
	تصنيف المراكز والحلقات�

	التقييم
	التقييم السنوي للمراكز والحلقات�

	تعيين
	تعيين العاملين�

	إنهاء
	إنهاء خدمة العامل�

	إجازات
	إجازات العاملين�

	تسجيل
	تسجيل طالب�

	فتح
	فتح حساب مصرفي للمركز�

	التسجيل
	التسجيل لمسابقة البحرين الكرى�

	التصفيات
	التصفيات الأولية والنهائية للمسابقة الكبرى�

	المسابقة
	المسابقات الدولية�

	مكافآت
	تعيين عامل بمكافأة�

	مراجعة
	مراجعة المصاحف�


	24.pdf
	24.vsd
	Page-1
	تعيين العاملين- 4
	إنهاء خدمة العامل -5
	إجازات العاملين - 6
	فتح حساب مصرفي للمركز - 8
	التسجيل لمسابقة البحرين الكرى
	التصفيات الأولية - 10
	11- المشاركة في المسابقات الدولية 
	12 - مراجعة المصاحف
	صرف مكافآت العاملين- 13
	17- طلب تنفيذ برنامج مشترك خارج نطاق المركز
	18 - إجراء تسجيل مركبة
	19- إجراء زيارة حلقات التحفيظ
	20- اختبار حفظ الطلاب
	21- إجراء صرف المكافآت التشجيعية 
	22- التصفيات النهائية
	إجراء معد مسابقة دولية
	24 - التخطيط للمسابقات الدولية
	25- إجراء الخريجين
	طلب مكافأة غير متكررة- 26


	التعديل
	التعديل الجديد 2018.vsd
	Page-1
	تعيين العاملين- 4
	إنهاء خدمة العامل -5
	إجازات العاملين - 6
	فتح حساب مصرفي للمركز - 8
	التسجيل لمسابقة البحرين الكرى
	التصفيات الأولية - 10
	11- المشاركة في المسابقات الدولية 
	12 - مراجعة المصاحف
	صرف مكافآت العاملين- 13
	17- طلب تنفيذ برنامج مشترك خارج نطاق المركز
	18 - إجراء تسجيل مركبة
	19- إجراء زيارة حلقات التحفيظ
	20- اختبار حفظ الطلاب
	21- إجراء صرف المكافآت التشجيعية 
	22- التصفيات النهائية
	إجراء معد مسابقة دولية
	24 - التخطيط للمسابقات الدولية
	25- إجراء الخريجين
	طلب مكافأة غير متكررة- 26






