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:  عووان البحث 
.جائزة األداء المتمٌز فً تعلٌم القرآن الكرٌم نموذج للجودة فً العمل الخٌري 

: المحور الرئٌشي 
 األداء جائزة فً جدة بمحافظة الكرٌم القرآن لتحفٌظ خٌركم جمعٌة تجربة

  . الكرٌم القرآن تعلٌم فً المتمٌز
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 بوود ورلة العمل

.مقدمة تعرٌفٌة عن جائزة األداء المتمٌز فً تعلٌم القرآن الكرٌم  ـأوالً 

.مقدمة تارٌخٌة عن جائزة األداء المتمٌز فً تعلٌم القرآن الكرٌم  ـثانٌاً 

.عوامل نجاح تطبٌق جائزة األداء المتمٌز فً تعلٌم القرآن الكرٌم  ـثالثاً 

ثمرات تجربة تطبٌق الجودة فً جائزة األداء المتمٌز فً تعلٌم القرآن  ـرابعاً 

.  الكرٌم          
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وًل  ن الكرًم ـاأ
 
داء المتمٌز في تعلٌم الكرا

أ
 مكدمة تعرًفٌة عن جائزة ال

 
:ـ تعرًف الجائزة 

 تكرٌماً  جدة بمحافظة ( خٌركم ) القرآن تحفٌظ جمعٌة تقدمها سنوٌة جائزة هً

 بتثمٌن وذلك ، المتمٌز ألدائهم وتقدٌراً  الكرٌم القرآن تعلٌم مجال فً للعاملٌن

. بعدهم لمن متمٌزاً  نموذجاً  لٌكونوا األداء جودة لتقوٌم معاٌٌر عبر جهودهم

:  ـ الرؤًة 

( .أن تكون الجائزة الرائدة فً مجال تعلٌم القرآن الكرٌم ) 
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:ـ الرصالة 

 أهل تشجٌع على بجدة ( خٌركم ) القرآن تحفٌظ بجمعٌة المتمٌز األداء جائزة تسعى

 جودة لتحسٌن معاٌٌر خالل من التعلٌم مخرجات فً التمٌز لتحقٌق الكرٌم القرآن

. األداء

هداف 
أ
:ـ ال

.إبراز دور الجمعٌة فً رفع مستوى األداء فً تعلٌم القرآن الكرٌم. 1

.تشجٌع وتقدٌر العمل الممٌز وتبنٌه. 2

.إذكاء روح التنافس بٌن العاملٌن فً مجال تعلٌم القرآن الكرٌم . 3

.تحفٌز فئات المجتمع باإلسهام فً رعاٌة النشء لتعلٌم القرآن الكرٌم . 4
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:ـ الكٌم 

   الشمول.

   المعٌارٌة فً االختٌار.

   الدقة فً تقوٌم واختٌار الفائزٌن.

   العدل.

   التخصص  .
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ن الكرًم  ـجاهًٌا 
 
داء المتمٌز في تعلٌم الكرا

أ
 :مكدمة تارًخٌة عن جائزة ال

ة الجائزة 
أ
 :ـ تارًخ هشا

 الدراسة تحت كاملٌن عامٌن وأخذت ، هـ1427 عام منذ الجائزة فكرة بدأت

 بمشاركة العمل لورش متكررة متعددة مجالس إثرها على وأقٌمت ، والمناقشة

 فبدأت ، المتوازن األداء بطاقة خبٌر .. مصطفى محمد محمد / الدكتور وإشراف

. الجائزة هذه فجر وظهر هللا وفق حتى نواتها
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 : مرحلة شراكة المجلس الشعودي للجودة 

 تعاون اتفاقٌة بتوقٌع ( خٌركم ) الكرٌم القرآن لتحفٌظ الخٌرٌة الجمعٌة قامت

 الى تسبق جمعٌة أول تعتبر وهً للجودة السعودي المجلس وبٌن بٌنها مشتركة

 ، المباركة الجائزة هذه هو هللا توفٌق بعد ذلك فً السبب وكان ، الشراكة هذه

 ضمنها ومن  هـ1431 عام من المبارك رمضان شهر فً تمت والتً

 تحكٌم ثم ، المعاٌٌر تقٌٌم ذلك وبعد وإعدادها المعاٌٌر دراسة فً مشاركتهم

. النتائج إلظهار المشاركات
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 :ـ مرحلة إعداد وصٌاغة المعاًٌر للجائزة 

 علٌها ترتكز التً الثالثة الجوانب لٌشمل المعاٌٌر كتٌب إخراج السهل من ٌكن لم

  : وهً الفصلٌة والمشرف المعلم أداء تقٌٌم بطاقة

. ( والتربوي التعلٌمً األداء ) : منه والمقصود الفنً الجانب ـ

. اإلداري الجانب ـ

. واألخالقً السلوكً الجانب ـ

 تعلٌم فً المتمٌز األداء جائزة معاٌٌر إثرها على صٌغت التً الجوانب هذه   

 المتصاعد االرتقاء ثم ، التمٌز على الثبات الى الجائزة تطلع مع ، الكرٌم القرآن

. المستمر التطوٌر نحو
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 لتحقٌق متكاملة بصورة لتكون المعاٌٌر ضمن الذات تطوٌر جوانب أضٌفت لذلك

  : المعاٌٌر هذه إلعداد لجان شكلت الجوانب هذه خالل فمن ، المنشود التمٌز

  طوٌالً  وقتاً  فٌها وأخذت الرئٌسٌة بالمعاٌٌر فبدأت .

  فرعٌة معاٌٌر الى ثم .

  وواضحة سهلة أسئلة الى الفرعٌة المعاٌٌر صٌغت ذلك بعد ثم .

 ، المعٌار لذلك الالزمة الوثائق لٌجمع المعٌار من المقصود المستهدف الى تقّرب  

 هذا فً خرجت حتى الصٌاغة وهذه اإلعداد هذا فً فاعالً  عنصراً  المجلس وكان

. الكتٌب
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 هموذج من بوود معاًٌر الجائزة
ولً 

أ
 : بوود المشرف: ا

الوعيار الفزعيالوعيار الزئيس

اإلداريتالتنظين والوتابعت  -1

التخطيط      1/1

التقىين      1/2

الوشكالثحل      1/3

الويذانيتالزياراث     1/4

االجتواعاث    1/5

اإلدارياألداء     1/6
11



 هموذج من بوود معاًٌر الجائزة
ولً 

أ
 :  بوود المعلم : ا

الوعيار الفزعيالوعيار الزئيسي

تطىيز الذاث -1
  

العامالتطىيز     1/1

األداءتطىيز     1/2

األداء التعليوي -2
بزناهج الحفظ والوزاجعت    2/1     

األداءتحسين     2/2     

االختباراث   2/3     
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ن تحفٌظ جمعٌة من الجائزة اهتكالٌة مرحلة ـ
 
ن تحفٌظ جمعٌات كافة الى بجدة الكرا

 
  : بالمملكة  الكرا

 لجمعٌة داعماً  الملحوظ والتطور الرائعة القفزة هذه للجودة السعودي المجلس شارك

 أوسع محٌط الى محٌط من التطور مرحلة بجدة ( خٌركم ) الكرٌم القرآن تحفٌظ

 العاملٌن كافة لدى التمٌز وتحقٌق الجودة بثقافة الوعً وٌنتشر ، النفع لٌعم وأرحب

. الكرٌم القرآن تحفٌظ جمعٌات فً
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  الكرٌم القرآن تحفٌظ بجمعٌة الكرٌم القرآن تعلٌم فً المتمٌز األداء جائزة فبدأت

: التالً النحو على دوراتها فً الجائزة فعالٌات بجدة ( خٌركم )

     

جائزة األداء المتمٌز فً ) ولقد أقامت الجمعٌة حفالً إعالمٌاً بهذه المناسبة لتدشٌن  

.على مستوى المملكة العربٌة السعودٌة ( تعلٌم القرآن الكرٌم 

نطاقها الجغزافيتاريخهاالذورة

على مستوى محافظة جدة1430/1429الدورة األولى 

على مستوى محافظة جدة1431/1430الدورة الثانٌة

على مستوى المملكة العربٌة السعودٌة 1432/1431الدورة الثالثة

على مستوى المملكة العربٌة السعودٌة 1434/1433الدورة الرابعة 
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ن الكرًم  ـجالحًا 
 
داء المتمٌز في تعلٌم الكرا

أ
 :عوامل هجاح تطبٌق جائزة ال

  صناعة التمـــٌز فً أداء العاملٌن بجمعٌة تحفٌظ القرآن   الىالحاجة الماسة

بجدة ثم على مستوى الجمعٌات الخٌرٌة لتحفٌظ القرآن الكرٌم( خٌركم ) الكرٌم     

.على مستوى المملكة العربٌة السعودٌة      

  ًوعً المجتمع بثقافة وقٌمة التمٌز وأهمٌته فً األداء الوظٌف.

  الشراكة فً العناٌة والمتابعة من قبل المجلس السعودي للجودة وإدارة الجمعٌة

.  بالجائزة ( خٌركم ) لتحفٌظ القرآن     

 تمٌز فرٌق المجلس السعودي للجودة وإدارة الجمعٌة بكفاءات علمٌة متخصصة.
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داء المتمٌز في تعلٌم  ـرابعًا 
أ
 جمرات تجربة تطبٌق الجودة في جائزة ال

ن الكرًم            
 
:  الكرا

   ًنشر ثقافة التمٌز فً المجتمع القرآن.

  إبراز دور المجلس السعودي للجودة فً إسهامه وتعاونه مع الجهات الخٌرٌة كجمعٌة تحفٌظ

. بجدة من خالل شراكة فاعلة ( خٌركم ) القرآن الكرٌم      

   سهولة تكرار مثل هذه التجارب مع الجهات األخرى.

  إضافات معرفٌة جدٌدة للمجلس السعودي وللجهات األخرى حٌث تبدأ بفكرة ثم تنتهً بمشروع

.  ناجح      

   من تجاربهم المتمٌزة  لإلستفادةإبراز النماذج المتمٌزة فً تعلٌم القرآن الكرٌم.

  الوقوف على الممارسات الناجحة والمتمٌزة فً مجال تعلٌم القرآن الكرٌم من النواحً التعلٌمٌة

.والتربوٌة واإلدارٌة واالستفادة منها      

   الجودة فً المجال الخٌري  ومهتمًفتح مجاالت للتطوع لخبراء.
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تموٌاتوا للجمٌع بالتوفٌق 
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