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 :   قةذه الطريأهدي ه

 

في كان في أي م إنشاء حلقة قرآنيةغبين بخوات الراخوة وااللإل •

 .  صلتواوسائل ال رعب إدارتهاوكفالتها والعالم 

 . كريمآن الالقرليم بتعالتي تهتم يرية جمعيات الخلل •

 . ةآنيالقرلحلقات المساجد  •

 

 : ظة حمال

  . والطالبلقة معلم الحع لمباشر ماشهري الالتواصل قة على الطري تهتم

 

    



 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 القرآن الكريمإدارة حلقات لكفالة و الذهبيةالطريقة 

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله. 

 :الذهبيةنبذة عن الطريقة 

تحفيظ القررآ  الررريم مرن  رالل ت رارد عديردة ير  تحفريظ القررآ   ا إلدارة حلقات ه  ت  ث  استحد  ذه الطريقة ه

تهتم بإدارة الوقت وال هد والمال الذهبية الرريم واستشارات كثيرة إل وة يعملو  ي  هذا الم ال. الطريقة 

متابعرة بة لمناسر  طريقرةيهر   .للطرالد  نتراج  الحفرظ الشرهريةوت نب اإلجراءات المعقدة والتركير  علرى 

كطريقة  م 2016عام منذ الحسنات ي  المانيا  س د موتم اعتمادها ي   ظيمية األساسية للحلقاتناألمور الت

 . المسلمين أسأل هللا العظيم ا  ينفع بها. إلدارة الحلقات التابعة له

 desor2016@gmail.com:  بالل محمد البازل 

  :العامقانون الحلقات 
 منطقة.لا الح  أو   لقة من قبل أهال تقديم طلب يتح ح .1

لقرا  الرريم بت كية األهال  واجمة وعلماء المساجد ي  المنطقة. ويتم توقيع الت كية من لتحفيظ ا  *ا تيار معلم .2

 حفظ من كتاد هللا ما تيسر. يرو  متقن لقراءة القرآ  الرريم ويبحيث  قبلهم وارياقها بالسيرة الذاتية للمعلم

 .أو من قبل اإلدارة المنطقة من قبل أهال متطوع للحلقة  يتم تعيين مشرف .3

 حسب القدرة. يتم كفالة الحلقة من قبل ياعل  الخير .4

  تعيين وكيل او مندود مال  متطوع للحلقة.يتم  .5

 قبل بدئ الحلقة.  يتم تس يل الطالد وتوثيق مستوى حفظهم من كالم هللا .6

 مسؤولة على الحلقة الذهبية يقط.ة والحلقة الفضية( واإلدار م موعتين )الحلقة الذهبيةيتم تقسيم الطالد الى  .7

 .  33طالب وال ي يد العدد عن  12ال يقل عدد الطالد ي  الحلقة الذهبية عن  ي ب أ  .8

 . -من سورة الحديد ابتداء   -للطالد لمن حفظ الثالثة األج اء األ يرة من القرآ  يبدأ التس يل ي  الحلقة الذهبية  .9

 ل ي  الحلقة الذهبية.   س  ك  يبقى م  شهريا ج ء على األقل  لطالب نصف ج ء ومراجعة فظ ا  لحدنالحد األ .10

 كل شهر إلدارة الحلقة. يقط تقرير الحفظ والمراجعة لطالد الحلقة الذهبية  ارساليتم  .11

 . يناسب وضع المعلم واألهال وزما    ايام ي  األسبوع على األقل ويتم التدريس ي  أي مرا 3دوام الحلقة  .12

وايضا  وااللت ام بنظام الحلقة ر ويعتمد استمرارها من  الل نتاج  مستويات الطالد هشأ 6يستمر كفالة الحلقة  .13

 الحلقة.   الستمرار التعليم ي موايقة الرايل 

عبارة عن مرايأة وتحفي  المعلم لتعليم كتاد هللا وأجر حبس وقته. ولرن ثواد االجر الرامل من هللا  ةالشهريالهدية  .14

 بحانه وتعالى. س

 يقط ي  الحلقة. وبعض المتو  لقرآ  الرريم وتعليم الت ويد م بتحفيظ الت م المعلي .15

 والتعليمات واإلرشادات. الحلقةبقوانين  يلت م المعلم .16

 شهادة ومرايأة مالية متواضعة إ  أكمل  مسة أج اء. ية وترقيحصل الطالب على  .17

  .  إ  وجدت م الرمضانيةسابقة القرآ  الرريركة ي  محق المشاله  ي  الحلقة الذهبية  لطالب المس لا .18

 الفريق التطوعي:

 مالحظات  المهمة االسم  م

  إدارة وإعالم إدارة حلقات القرآ  الرريمالطريقة الذهبية لرفالة و 1

  الحلقة كايل  يال  بن يال   2

 جمعية او شخص مدرسة او   رويقد  الوكيل المال  يال  بن يال  3

  معلم الحلقة  يال يال  بن  4

  مشرف الحلقة  يال  بن يال  5

 

 هنا على الذكر واألنثى: تطلق او طالب معلمكلمة  * 

 



  الرحمن الرحيم هللا بسم

دارة الحلقاتلكفالة وإ الذهبيةالطريقة تفصيل :   

 تأسيس حلقة ذهبية مراحل 
 ( 1)استمارة  .تقديم طلب يتح حلقة من قبل األهال   .1

 ( 2)استمارة  من قبل علماء وأجمة المساجد.تقديم ت كية للمعلم موقعة  .2

 ( 3)استمارة  .بئة السيرة الذاتية للمعلمعت  .3

 ( 4)استمارة   .قبل ابتداء الحلقة والطالبات باعمارهم ومستوى الحفظ  طالدء ال تس يل اسما .4

 تسمية الحلقة باسم مناسب.  .5

 ( 4)استمارة تحديد الشهور الدراسية والعطل.  .6

 :  انطالق الحلقة
 البقرة.حتى سورة الناس سورة يتم الحفظ من  .1

 الحلقة الذهبية يقط.  عنسؤولة وتبقى اإلدارة محسب مستويات الطالد   رى ذهبية قة يضية وا يتم عمل حل .2

 االج اء األ يرة او ذوي الحفظ البط ء او المتقطع. 3الر الحلقة الفضية تضم الطالد الذين مستوى حفظهم اقل من  .3

 ( 5)استمارة  .يقط للطالب  يتم كتابة رقم ال  ء الحال ي  التقرير الشهري لحفظ طالد الحلقة الذهبية  .4

 ( 6)استمارة  . يقط تم مراجعتها الت  د األج اءيتم كتابة عدلحلقة الذهبية د اطال لمراجعة  ي  التقرير الشهري  .5

 من لم يحايظ على مستوى الحفظ او المراجعة االدنى يتم ارجاعه الى الحلقة الفضية.  .6

 شهادة.  أج اء يحصل على ترقية وهدية مالية متواضعة و 5من يختم  .7

 القرآ  الرريم الرمضانية.  يحق لمنتسب  الحلقة الذهبية المشاركة ي  مسابقات .8

 تش يع الطالد على حفظ المتو .  .9

 او عند حايظ م از ك  يتسلم شهادة اإلمتياز. مرات على األقل ي  الحلقة 5من  تم القرآ  الرريم يل م بمراجعته  .10

 لمعلم ي  تسميع المراجعة للطالد.  ريم من  الل مساعدة اعلى تعليم القرآ  الرالطالد الحايظين تدريب  .11

 ه الطريقة ال تعتمد على حضور او غياد الطالب وانما على ما ان  ه ي  الشهر.  ذه .12

 يترك الم ال لمعلم الحلقة ي  توزيع التحفي ات الشهرية للطالد وإذكاء روح التنايس بينهم. .13

 استمرار الحلقة: 
 يقط.  أو سنة  أشهر 6تستمر الحلقة  .1

 (7)استمارة  .يتم تقديم طلب الستمرار الحلقة .2

 لستة أشهر أ رى من  الل النتاج  السابقة وموايقة الرايل.  استمرار الحلقة عتماديتم ا .3

 ي  الشهور الدراسية يقط.   الطالدية المعلم وجواج يتم صرف هد .4

 اقرأ وارتق [ ]والشهادات والرتب  الترقيات 
من خالل ترقيتهم عند ختم كل  زوا ويكافؤوا البد ان يتمي  ب هللا وتدارسه وحفظهأوقاتهم الجلوس مع كتاالذين اختاروا ألفضل  الطالب 

 مرحلة من مراحل الحفظ وتكريمهم بهدايا وشهادات. 

 األجزاء المحفوظة  الوصف  والشهادة  الرتبة  م

 من  الناس حتى األحقاف  البداية هي األساس  –تشجيع  رائع  1

 من الجاثية حتى العنكبوت  ة  والمثابر لإلستمرار مجتهد 2

 من القصص حتى الكهف  وغ والتفوق عالمة النب  فائق  3

 من اإلسراء حتى التوبة  للحصيلة الطيبة التي نالها   متميز  4

 من األنفال حتى البقرة   سبق من دونه وبلغ النهاية   سابق   5

 ت مرا  5مراجعة القرآن   من أهل القران وخاصته   حافظ متقن   6

 

 



 

 

 

 : نظيميةوت يةإدراات استمار

 آنيةة قرلقة حاستمارة طلب كفال •

 ة الذاتية للمعلملسيرا •

 ةالسيرة الذاتية للمعلم •

 علممكية دة تزشها •

 معلمة زكية تة شهاد •

 ة قرآنية استمارة طلب فتح حلق •

 د عقد حلقة تمدياستمارة  •
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 يمإدارة حلقات القرآن الكر الطريقة الذهبية لكفالة و

 

 الكريملتعليم القرآن  مشاركة في كفالة حلقة

 

 أنا الرايل / الرايلة:                         

  وذلك بمبلغ أتقدم بالمساهمة ي  كفالة حلقة لتعليم القرآ  الرريم،

 

 

 

 

  

 

 

والبركة ي  عمري و أهل  وولدي ومال ، وجل مبتغيا  بذلك األجر والمثوبة من هللا ع  

 وت . بها بعد م وصدقة جارية لوالدي منتفعا  

 ؛؛؛ نسأل هللا التوييق والسداد

 

 التوقيع:     ............/ ............  /...........التاريخ: 
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ب القدرة حس أشهر  6 سنوي     شهري  

  
 

  
كاملة  حلقةالة كف  

    
الحلقة تحفيزات   

    
 كفالة معلم  

    
 هدايا الترقيات

    
حافظ كريم ت   

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الطريقة الذهبية لكفالة و إدارة حلقات القرآن الكريم

 

للمعلم السيرة الذاتية 

 اإلسم :   -1

 عام الميالد:   -2

  
 الجنسية:  -3

 مكان الميالد:   -4

  
 اإلقامة الحالية:  -5

 تعليمي:  المؤهل ال -6

 الوظيفة الحالية:  -7

 عدد األجزاء المحفوظة:   -8

  
 برواية:  -9

 د: تم الحفظ على ي  -10

 

  نبذة بسيطة عن نفسك واهدافك لفتح حلقة: -11

 

 التاريخ:   -12

 التوقيع:  -13
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 رحمن الرحيمبسم هللا ال

 الطريقة الذهبية لكفالة و إدارة حلقات القرآن الكريم

 

 اإلسم :   -1

 عام الميالد:   -2

  
 الجنسية:  -3

 مكان الميالد:   -4

  
 اإلقامة الحالية:  -5

 المؤهل التعليمي:   -6

 الوظيفة الحالية:  -7

 عدد األجزاء المحفوظة:   -8

  
 برواية:  -9

 د: تم الحفظ على ي  -10

 

  نفسك واهدافك لفتح حلقة:يطة عن نبذة بس  -11

 

 التاريخ:   -12

 التوقيع:  -13
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الطريقة الذهبية لكفالة و إدارة حلقات القرآن الكريم

 

معلم شهادة تزكية  

ن، وعلى آله وصحبه  يالعاليمن، و الصالة والزكاة على من أرسله هللا رحمة للعالمالحمد هلل رب 

 ين، أما بعد:وإخوانه الى يوم الد

 فيشهد  

 الوظيفة :                                                                                           .1

  الوظيفة :                                                                                       .2

 الوظيفة :                                                                                       .3

                 /األخ بأن

                                                                                                                                              

لقعراءة القععرآن الكعريم بالطريقععة السععليمة  واعتقععاد سعليم، مععتقنتمتعع بععأخالس حسعنة، وسععلو، قعويم، ي

في تحقيعق  ، فعلى من يقدر على إعانتهرغبة أكيدة في تعليم القرآن الكريم وبأحكام التجويد، وتظهر منه

 ، وهللا في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.ومشكورا   أجورا  م أن يعينه رغبته

 ؛له عمل بها في حدود ما أعطيتي، لى تزكية العدول العارفين لهدة بناء علهذه الشها  وقد منحت له ،هذا

  .وهللا من وراء القصد

                                                                                                                                                           

 /            /             م        :/            /             هع   الموافق          :حرر بتاريخ

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 

 

                                 3التوقيع                                        2التوقيع                                          1التوقيع  
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الطريقة الذهبية لكفالة و إدارة حلقات القرآن الكريم

 

ةمعلم شهادة تزكية  

ن، وعلى آله وصحبه  يالعاليمن، و الصالة والزكاة على من أرسله هللا رحمة للعالمالحمد هلل رب 

 وإخوانه الى يوم الدين، أما بعد:

 فيشهد  

 الوظيفة :                                                                                           .4

  الوظيفة :                                                                                       .5

 الوظيفة :                                                                                       .6

                 /األخت بأن

                                                                                                                                              

طريقعة السعليمة تتمتع بعأخالس حسعنة، وسعلو، قعويم، واعتقعاد سعليم، متقنعة لقعراءة القعرآن الكعريم بال

فعي ، فعلعى معن يقعدر علعى إعانتهعا رغبة أكيدة فعي تعلعيم القعرآن الكعريم اوبأحكام التجويد، وتظهر منه

 ، وهللا في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.ومشكورا   أجورا  تحقيق رغبتها أن يعينها م

لتعمل بها في حدود ما أعطيت  وقد منحت لها هذه الشهادة بناء على تزكية العدول العارفين لها، ،هذا

  .وهللا من وراء القصد لها؛

                                                                                                                                                           

 /            /             م        :هع   الموافق  /            /                     حرر بتاريخ:

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 

 

                                 3التوقيع                                        2التوقيع                                          1التوقيع  

 

 

الطريقة  
الذهبية 

ادارة 
الوقت

ادارة 
المال

تقليل 
الهدر

ادارة 
الجهد



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الكريمالذهبية لكفالة و إدارة حلقات القرآن يقة الطر

 

 طلب فتح حلقةاستمارة 

 ................................................     في             ...............................................نحن أهالي منطقة 

منطقتنا مع استعدادنا الفوري في تسهيل هذا  نتشرف بفتح حلقة لتعليم أبنائنا وبناتنا القرآن الكريم في  

 اءاته.  الخير بجميع اجر

 شاكرين لكم تعاونكم معنا 

   ............ /... ......... /........... :التاريخ 

 مالحظات التوقيع  اإلسم م
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 الذهبية لكفالة و إدارة حلقات القرآن الكريميقة الطر

 [                                           ]         بيانات حلقة 

 

 تبدأ الحلقة من شهر                لعام                   وتنتهي في شهر                 لعام 

 لقة وموايقة الرايل يتم ت ديد العقد لستة أشهر أ رى حسب نتاج  حفظ الطالد وااللت ام بنظام الح

 لحفظ:  ورقم الجزء الحالي ل طالب الحلقة   .1

 

 والعطل والجوائز:بيانات الدوام  .2

 ي  الشهور الدراسية يقط.  والتحفي ات وجواج  الطالد   ةالمعلم يتم صرف هدية

 الشهر       

 دوام أو عطلة       

 هدية المعلمة      

 تحفي ات الحلقة       

   لبطالل ترقية اج ة الج      
 هدية نقدية اج اء  5كل 

 

 التطوعي:  الفريق .3

 م االسم  المهمة مالحظات  

 1 لقات القرآ  الرريمالطريقة الذهبية لرفالة و إدارة ح إدارة وإعالم  

 2  كايل الحلقة  

 3  الوكيل المال   

 4  الحلقة  مشرف 

 5  الحلقة  معلم 

 م االسم  ال  ء   م االسم  ال  ء   م االسم  ال  ء 

  23    12    1 

  24    13    2 

  25    14    3 

  26    15    4 

  27    16    5 

  28    17    6 

  29    18    7 

  30    19    8 

  31    20    9 

  32    21    10 

  33    22    11 

 

 

الطريقة  
الذهبية 

ادارة 
الوقت

ادارة 
المال

تقليل 
الهدر

ادارة 
الجهد



 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 الكريمالطريقة الذهبية لكفالة و إدارة حلقات القرآن 

 

 

 طلب تمديد عقد حلقة  

 

 أنا األستاذة: 

 

 [  لستة أشهر أخرى.                  مديد عقد حلقة ]                            أتقدم بطلب ت

 رة القادمة بإذن هللا. مرفق مع هذا الطلب أسماء الطالب & الطالبات المعتمدين في الحلقة الذهبية للفت 

 وبركاته والسالم عليكم ورحمة هللا  

 التوقيع:               ............ /... .. ....... /........... :التاريخ

 

 

 م االسم  ال  ء   م االسم  ال  ء   م االسم  ال  ء 

  23    12    1 

  24    13    2 

  25    14    3 

  26    15    4 

  27    16    5 
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 :   الذهبية ةلطريقكشوفات ا

   هر(أش  6)  كشف الحفظ  •

 أشهر(  6كشف المراجعة ) •

 كشف الترقيات   •

 كشف المتون   •

 شهر (  12) كشف الحفظ  •

 (  شهر 12مراجعة ) كشف ال •

 حفظ الطالب تابعة  ة مبطاق •
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الذهبية 

ادارة 
الوقت

ادارة 
المال

تقليل 
الهدر

ادارة 
الجهد



 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 الطريقة الذهبية لكفالة و إدارة حلقات القرآن الكريم

 الحلقة الذهبية  

 [ م                 [ لعام  ]                       تقرير األداء الشهري للحفظ لحلقة ]                          

 العمر  االسم  م
 لشهر  لطالب لحفظ ا حالي  رقم الجزء ال

التقييم 

 النصفي
 

 مالحظة اإلدارة  المجموع 6 5 4 3 2 1

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           
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28           
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31           

32           

33           

 

 تقرير اإلدارة النصف  عن أداء الحلقة: 

  

 كشف الحفظ 
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الذهبية 

ادارة 
الوقت

ادارة 
المال

تقليل 
الهدر

ادارة 
الجهد



 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 كفالة و إدارة حلقات القرآن الكريمالطريقة الذهبية ل

 الحلقة الذهبية  

 [ م                 [ لعام  ]                       تقرير األداء الشهري للحفظ لحلقة ]                          

 العمر  االسم  م
 رقم الجزء الحالي لحفظ الطالب لشهر 

التقييم 

 النصفي
 

 حظة اإلدارة مال المجموع 12 11 10 9 8 7

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

26           

27           

28           

29           

30           

31           

32           

33           

 

 النصف  عن أداء الحلقة: تقرير اإلدارة 

 

 

 

 كشف الحفظ 

 

 

الطريقة  
الذهبية 

ادارة 
الوقت

ادارة 
المال

تقليل 
الهدر

ادارة 
الجهد



 م هللا الرحمن الرحيم بس

 الطريقة الذهبية لكفالة و إدارة حلقات القرآن الكريم

 الحلقة الذهبية  

 [ م               [ لعام  ]                                      تقرير األداء الشهري للمراجعة لحلقة ]                      

 العمر  االسم  م
 شهرلعدد األجزاء التي تم مراجعتها 

التقييم 

 النصفي
 

 مالحظة اإلدارة  المجموع 6 5 4 3 2 1

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

26           

27           

28           

29           

30           

31           

32           

33           

 

 تقرير اإلدارة النصف  عن أداء الحلقة: 

 

 كشف المراجعة 

 

 

الطريقة  
الذهبية 

ادارة 
الوقت

ادارة 
المال

تقليل 
الهدر

ادارة 
الجهد



 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 الطريقة الذهبية لكفالة و إدارة حلقات القرآن الكريم

 الحلقة الذهبية  

 م[                [ لعام  ]                                      للمراجعة لحلقة ]                      تقرير األداء الشهري 

 العمر  االسم  م
 عدد األجزاء التي تم مراجعتها لشهر

التقييم 

 النصفي
 

 مالحظة اإلدارة  المجموع 12 11 10 9 8 7

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

26           

27           

28           

29           

30           

31           

32           

33           

 

 تقرير اإلدارة النصف  عن أداء الحلقة: 

 

 

 

 كشف المراجعة 

 

 

الطريقة  
الذهبية 

ادارة 
الوقت

ادارة 
المال

تقليل 
الهدر

ادارة 
الجهد



 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 لقرآن الكريمالطريقة الذهبية لكفالة و إدارة حلقات ا

     الحلقة الذهبية

 [ م                 [ لعام  ]                                                  تقرير األداء الشهري للحفظ لحلقة ]                 

 العمر  االسم  م
  شهر خالل  رقم الجزء الحالي لحفظ الطالب 

 المجموع 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

                

                

                

                

                

                

                

                

 
               

                

                

 
               

                

 
               

                

                

 
               

                

 
               

 
               

                

 
               

                

                

 
               

                

 
               

                

                

 
               

                

                

                

 

 كشف الحفظ
 

الطريقة  
الذهبية 

ادارة 
الوقت

ادارة 
المال

تقليل 
الهدر

ادارة 
الجهد

عدد الترقيات :       

                          

: عدد الحفاظ  هبحمد هللا وتوفيقتم  عدد المراجعة : عدد المتون : 



سم هللا الرحمن الرحيم ب  

 دارة حلقات القرآن الكريمالطريقة الذهبية لكفالة و إ

 الحلقة الذهبية  

 [ م               [ لعام  ]                                      تقرير األداء الشهري للمراجعة لحلقة ]                      

 العمر  االسم  م
  شهر خالل التي تم مراجعتها غير المكررة عدد األجزاء 

 المجموع 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

                

                

                

                

                

                

                

                

 
               

                

                

 
               

                

 
               

                

                

 
               

                

 
               

 
               

                

 
               

                

                

 
               

                

 
               

                

                

 
               

                

                

                

 

                        

 

الطريقة  
الذهبية 

ادارة 
الوقت

ادارة 
المال

تقليل 
الهدر

ادارة 
الجهد

 كشف المراجعة

عدد الترقيات:        

                          

 عدد المراجعة: عدد المتون: عدد الحفاظ:
 هبحمد هللا وتوفيقتم 



سم هللا الرحمن الرحيم ب  

 رآن الكريمالقالطريقة الذهبية لكفالة و إدارة حلقات 

 الحلقة الذهبية  

 طالب والطالبات في الحلقات المتون للحفظ  كشف تقرير

 الحلقة العمر    اإلسم م
 تاريخ الحفظ ] الشهر / السنة [

ع
مو

ج
لم

ا
 

صن ح
 المسلم

 العقيدة
40 

 النووية

ديوان 
 الشافعي

 األجرومية الجزرية 

                   

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 
عدد الترقيات:        

                          

دد الحفاظ:ع  عدد المراجعة: عدد المتون: 

 

الطريقة  
الذهبية 

ادارة 
الوقت

ادارة 
المال

تقليل 
الهدر

ادارة 
المتونكشف الجهد  



سم هللا الرحمن الرحيم ب  

 الطريقة الذهبية لكفالة و إدارة حلقات القرآن الكريم

 الحلقة الذهبية 

 الكريم  آنمن القرجديدة ة صفح 100 ظفح زجتياعند اقات الطالب والطالبات في الحلترقيات  كشف تقرير

 الحلقة العمر    اإلسم م
 تاريخ الحفظ ] الشهر / السنة [

ع
مو

ج
لم

ا
 

 الفاتحة النساء التوبة الكهف العنكبوت  األحقاف

                   

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 الترقيات: رائع ]االحقاف[ عع  مجتهد ]العنكبوت[ عع  فائق ]الكهف[ عع  متميز ]التوبة[ عع  سابق ]النساء[ عع حافظ ]الفاتحة[

 

الطريقة  
الذهبية 

ادارة 
الوقت

ادارة 
المال

تقليل 
الهدر

ادارة 
الترقياتكشف الجهد  



سم هللا الرحمن الرحيم ب  

 ات القرآن الكريمإدارة حلق الطريقة الذهبية لكفالة و

 الحلقة الذهبية 

  [م                 لعام ]     الحلقات ي ف  ريم بعد حفظهكآن الجعة القرتقان لمرااإل كشف تقرير

 الحلقة العمر    اإلسم م
 ] الشهر / السنة [ ةاجعالمرتاريخ 

ة  
تم

خ
ال

م 
رق

 األحقاف العنكبوت  الكهف التوبة النساء الفاتحة 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 فظه ...مرات على األقل بعد ح 5آن الكريم القر حافظةحافظ والالجع يرا

 

الطريقة  
الذهبية 

ادارة 
الوقت

ادارة 
المال

تقليل 
الهدر

ادارة 
قاناإلتكشف الجهد  



 

   
تاري    خ 

 اإللتحاق
         النساء           التوبة          الكهف          العنكبوت           األحقاف            

تاري    خ  
 الختم 

السنة الشهر/   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 الشهر/ السنة العمر   االسم م  

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                   

 



 

 

  

 

هبي  الطريق ال
ة   لكفال وإدا

 حلقا القرآ الكري

 بطـاقــ حــــفظ

 

 

 

  

 

 

 

  

 

هبي  الطريق ال
ة   لكفال وإدا

  حلقا القرآ الكري

 بطـاقــ حــــفظ

 

 

 



يخ الحفظالرت وع تا د الزمني باالس يع ال جا10تقييم التس علم د توقيع ال
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22الجزء 

21الجزء 

20الجزء 

19الجزء 

18الجزء 

17الجزء 

16الجزء 

الي تقييم أداء النصف الثاني   إج

ريم إدا حلقا القرآ ال فال  ي ل ه  الطريق ال

الجزء 

ئع
ا

ت  د  }تقييم أداء  {مجت

ت  {فائق  }تقييم أداء 

: حلق :                                                                    اإلسم 

ت  {ائع  }تقييم أداء 

د
جت

م
ئق

فا

بطاق حفظ   

يخ الحفظالرت وع تا د الزمني باالس يع ال جا10تقييم التس علم د توقيع ال

15الجزء 

14الجزء 

13الجزء 

12الجزء 

11الجزء 

10الجزء 

9الجزء 

8الجزء 

7الجزء 

6الجزء 

5الجزء 
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3الجزء 
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1الجزء 

الي تقييم أداء النصف األ   إج

الجزء 

ريم إدا حلقا القرآ ال فال  ي ل ه  الطريق ال

يز
مت

بق
سا

فظ
حا

ت  {سابق  }تقييم أداء 

ت  {حافظ  }تقييم أداء 

: حلق :                                                                    اإلسم بطاق حفظ   

ت  يز  }تقييم أداء  {مت

يخ الحفظالرت وع تا د الزمني باالس يع ال جا10تقييم التس علم د توقيع ال

30الجزء 

29الجزء 
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19الجزء 

18الجزء 

17الجزء 

16الجزء 

الي تقييم أداء النصف الثاني   إج

ريم إدا حلقا القرآ ال فال  ي ل ه  الطريق ال

الجزء 

ئع
ا

ت  د  }تقييم أداء  {مجت

ت  {فائق  }تقييم أداء 

: حلق :                                                                    اإلسم 

ت  {ائع  }تقييم أداء 

د
جت

م
ئق

فا

بطاق حفظ   

يخ الحفظالرت وع تا د الزمني باالس يع ال جا10تقييم التس علم د توقيع ال

15الجزء 

14الجزء 

13الجزء 

12الجزء 

11الجزء 

10الجزء 
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6الجزء 

5الجزء 

4الجزء 

3الجزء 

2الجزء 

1الجزء 

الي تقييم أداء النصف األ   إج

الجزء 

ريم إدا حلقا القرآ ال فال  ي ل ه  الطريق ال

يز
مت

بق
سا

فظ
حا

ت  {سابق  }تقييم أداء 

ت  {حافظ  }تقييم أداء 

: حلق :                                                                    اإلسم بطاق حفظ   

ت  يز  }تقييم أداء  {مت
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