
 

 لالختبارات كافآت  سياسة صرف امل

 مكافآت املستفيدين 
مكافآت الطالب يقصد بها املكافآت النقدية اليت تقدمها اجلمعية للطالب الناجحني 

 يف اختبارات األجزاء واختبارات احلفظة.

 أهداف املكافآت: 
 العام .حتفيز الطالب ملواصلة احلفظ, والتقدم ألكثر من مستوى خالل  .1

دفع الطالب حنو املستويات العليا من احلفظ خالل فرتة زمنية ميكن حسابها  .2

 من  خالل مستويات الطالب املختلفة وذلك بزيادة احلوافز. 

 تقليص املدة اليت يقضيها الطالب يف مراحل اإلعداد لكل مستوى . .3

 الرتكيز يف مقدار أجزاء احلفظ . .4

 االستمرار بتكرميهم خالل مستويات احلفظ.تشجيع الطالب على  .5

وضوح تقدم الطالب يف مستوى احلفظ وتعّرف املشرف والقائد واملعلم على  .6

 مستوى احللقة بشكل مستمر من خالل االختبارات املتتالية.

 استمرار تفاعل الطالب مع القياس املستمر على مدار العام. .7

 مزايا الربنامج: 

 أجزاء احلفظ.الرتكيز يف مقدار  .1

 زيادة احلوافز. .2

 تكريم الطالب خالل مستويات معينة. .3

تعّرف املشرف والقائد واملعلم على مستوى احللقة بشكل مستمر من خالل  .4

 االختبارات املتتالية.

 التفاعل املستمر يف احللقة حيث االختبارات مستمرة على مدار العام الدراسي. .5

 
 

  



 

 ضوابط استحقاق املكافأة:
 الطالب منتظمًا.أن يكون  .1

 النجاح يف اختبار املستوى املطلوب بالنسبة الختبارات األجزاء. .2

 %80النجاح يف اختبار احلفظة بنسبة ال تقل عن  .3

 آلية احلوافز واملكافآت : 
وتعين مجيع األنشطة والربامج املساندة واملساعدة يف حتفيز الطالب من أجل مواصلة 

 احلفظ وتتلخص فيما يأتي:

( رياال عن كل جزء اجتازه وجنح فيه 150مينح الطالب مكافأة مالية مقدارها ) .1

 حبسب درجته يف االختبار. 

( رياال عن كل جزء اجتازه طالبه 30مينح معلم الطالب مكافأة مالية مقدارها ) .2

 وجنح فيه حبسب درجة الطالب يف االختبار

( رياال عن كل جزء 20) مينح قائد اجملمع /مشرف احللقة مكافأة مالية مقدارها .3

 اجتازه طالبه وجنح فيه حبسب درجة الطالب يف االختبار.

مينح اجملتاز )شهادة حفظ أجزاء من القرآن الكريم( يف األجزاء اليت جنح فيها  .4

 مع توضيح عدد األجزاء ونسبة النجاح وتاريخ االختبار.

( 5000ارها )مينح الطالب احلافظ اجملتاز الختبار احلفظة مكافأة مالية مقد .5

 ريال حسب درجته يف االختبار بشرط إذا كان منتظما يف احللقة ملدة سنة. 

 مينح اجملتازين يف االختبارات شهادات حفظ باسم اجلمعية. .6

( رياال حبسب درجة الطالب يف 300مينح معلم الطالب مكافأة مالية مقدارها ) .7

 االختبار. 

( رياال حبسب درجة 200ها )مينح قائد الطالب/مشرفه مكافأة مالية مقدار .8

 الطالب يف االختبار. 

 الكسر يف جمموع املكافأة جيرب لصاحل الطالب. .9

 

 



 

 قواعد صرف املكافآت :
 .مدير الشؤون التعليميةيتم طلب صرف املكافآت وفق دفعات شهرية يطلبها  .1

يقوم مشرف قياس برصد اختبارات الطالب يف مسري موضحا فيه قيمة مكافأة كل  .2

 ومعلم واجملموع الكلي للدفعة املطلوب صرفها.طالب 

 .التنفيذيدير املترفع املسريات مع طلب صرف إىل  .3

 .لدى أمني الصندوقيتم صرف املبلغ  .4

حسب منوذج تسليم  بتسليم املكافآت ملستحقيها فور استالمهاأمني الصندوق يقوم  .5

 .مكافأة

غ ملستحقيها بعد اعتمادها مبستندات تسليم املبالمدير الشؤون التعليمية يتم تزويد 

 من مشرف قياس.

 مجيع مستندات الصرف ومسريات املكافآت حتفظ لدى املالية. .6

  



 

م املكافآت الختبارات األجزاء واحلفظة:
ّ
 سل

 مالحظات ملعلم واملشرفمكافأة ا بلالطمكافأة ا األجزاء

1 150 50  

2 150 50  

3 150 50  

4 150 50  

5 150 50  

6 150 50  

7 150 50  

8 150 50  

9 150 50  

10 150 50  

11 150 50  

12 150 50  

13 150 50  

14 150 50  

15 150 50  

16 150 50  

17 150 50  

18 150 50  

19 150 50  

20 150 50  

21 150 50  

22 150 50  

23 150 50  



 

24 150 50  

25 150 50  

26 150 50  

27 150 50  

28 150 50  

29 150 50  

  500 5000 احلفظة

 
 

  

 



 

  



 

 


