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F
احلمد لله والصالة والسالم على رسول الله وآله وصحبه ..
قال الله تعالى َ { :وأَ ْح ِسنُوا إ َِّن اللَّ َه يُ ِح ُّب الْ ُم ْح ِس ِننيَ} البقرة ،195 :وقال صلى الله عليه وسلم(( :إن الله يحب إذا عمل أحدكم عم ً
ال أن يتقنه)) (صحيح اجلامع
الصغير.)1880 :
ً
ً
تشهد حلقات ومدارس حتفيظ القرآن الكرمي اخليرية للبنني والبنات باململكة العربية السعودية  -بحمد الله  -إقباال متزايدا من اجملتمع حيث بلغ عدد الطالب
والطالبات ما يزيد عن ( ، )800,000ويعمل بها أكثر من ( .) 47,000
وهذا التمدد األفقي بال شك يحتاج إلى متدد رأسي يتزامن معه؛ أي إلى مزيد من العناية بالكيف.
لذا تضمن قرار اجمللس األعلى للجمعيات اخليرية لتحفيظ القرآن الكرمي املوافقة للجمعيات التي بها إمكانات بشرية ومادية في افتتاح معاهد إعداد معلمي
القرآن الكرمي ،وهو ما أتاح افتتاح أكثر من تسعني معه ًدا ملعلمات القرآن الكرمي في اململكة حتى نهاية عام 1433هـ ما أحدث نقلة في عمل احللقات واملدارس
النسائية لتحفيظ القرآن الكرمي ،وتطوير العامالت فيها ،وإعداد معلمات مميزات لها.
وهذا يدعو لإلفادة من أدبيات إدارة اجلودة واألداء املتميز التي يُعمل بها في عدة قطاعات عربية وأجنبية تعليمية وغيرها.
ومن هذا املنطلق تبنى وقف سعد وعبدالعزيز املوسى اخليري تأسيس ( جائزة املوسى للتميز في املعاهد القرآنية ) وأسند ملركز معاهد لالستشارات التربوية
والتعليمية ــ وهو بيت خبرة في تأسيس وتطوير املعاهد القرآنية ــ شرف إعداد دليل والئحة اجلائزة وتأهيل املعاهد لها وتقييمها وذلك بنا ًء على ( وثيقة معايير
األداء املتميز في معاهد معلمات القرآن الكرمي ) التي أعدها مركز معاهد برعاية كرمية من وقف سعد وعبدالعزيز املوسى اخليري.
واجلائزة في صورتها احلالية ملعاهد املعلمات ،واملزمع توسيعها الح ًقا  -إن شاء الله  -لتشمل معاهد معلمي القرآن الكرمي؛ وذلك ألن املعاهد النسائية أكثر وأنضج
بسبب تيسر التحاق النساء بالدبلوم.
قد مت إعداد املعايير بعد عقد ورش عمل واجتماعات ولقاءات واستشارات وحتكيم خلبراء واستشاريني من الرجال والنساء حتت إشراف فريق عمل رجالي ونسائي
ميتلك التنظير واخلبرة ليخرج بصورته النهائية احلالية.
فشكر الله لهم ولكل من ساهم في إنضاج هذه الوثيقة.
ونأمل ممن لديه رأي أو مقترح أو ملحوظة أن يتحفنا بها من خالل املوقع.
نسأل الله بكرمه أن يكتب لهذه اجلائزة القبول ،وينفع بها املعاهد ومنسوباتها واجلهات املستفيدة ،وأن يجعلها في موازين حسنات الشيخني الكرميني سعد وعبد
العزيز املوسى إنه جواد كرمي.
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مركز معاهد لال�ست�شارات
الأهداف الت�أ�سي�سية للمركز:

الر�ؤية :

•املساهمة في تأسيس املعاهد القرآنية وتطويرها.
• تأهيل العاملني والعامالت في املعاهد القرآنية.
• التنسيق بني املعاهد القرآنية والعاملني فيها.
• توثيق جتربة املركز ونشرها.

مرجع متميز في تأسيس وتطوير املعاهد القرآنية

الر�سالة:
بيت خبرة متخصص في تأسيس وتطوير املعاهد القرآنية التأهيلية،
من خالل تقدمي دراسات واستشارات وبرامج نوعية بواسطة كفاءات،
وفق قيم ثابتة لتحقيق انتشار ومتيز املعاهد.

من م�شاريع املركز :

خدمات املركز :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

إعداد املناهج واللوائح واألدلة اإلجرائية ،والتطوير اإلداري.
اإلسهام في تأسيس املعاهد.
إعداد معايير األداء املتميز ،والتأهيل لها ،وتقييمها.
إعداد الدراسات التطويرية ،وتقدمي االستشارات.
إعداد قواعد البيانات والتطوير التقني.
منذجة التجارب املميزة وتسويقها ،وإقامة امللتقيات وورش العمل.
حتكيم البرامج املقدمة من املعاهد ،وتقييم الكوادر البشرية وتأهيلها.
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• إعداد الدليل اإلجرائي لتأسيس معاهد معلمات القرآن
الكرمي.
• إنتاج إصدارات تخص املعاهد القرآنية.
• برنامج البناء البعدي خلريجات املعاهد القرآنية.
• مشروع التعليم اإللكتروني.
• مشروع تطوير املوقع اإللكتروني للمركز ،وتأسيس بوابة
اخلدمات اإللكترونية إلضافتها في موقع املركز.
• تنفيذ برنامج النمو املهني والتربوي ملنسوبات معاهد
معلمات القرآن الكرمي ،ومنذجته ونشره.
• تفعيل وتطوير كتاب (منذجة معاهد إعداد معلمات
القرآن الكرمي).

وقـف �سعد وعبدالعزيز املـو�سـى
ِض َويَبْ ُس ُ
ض ِ
ض اللّ َه َق ْرضاً َح َسناً َفيُ َ
ط َو ِإلَيْهِ تُ ْر َج ُعو َن} البقرة،245 :
ض َعافاً َكثِي َر ًة َواللّ ُه يَ ْقب ُ
انطالقاً من قول الله تعالىَّ { :من َذا ا َّلذِ ي يُق ِْر ُ
اع َف ُه لَ ُه أَ ْ
ض ِ
ضوا اللَّ َه َق ْرضاً َح َسناً يُ َ
اع ْف ُه لَ ُك ْم َويَغْفِ ْر لَ ُك ْم َواللَّ ُه َش ُكو ٌر َحلِي ٌم} التغابن17 :؛ سمت همة الشيخني سعد وعبد العزيز ابني
وقوله تعالى{ :إِن تُق ِْر ُ
عبدالله املوسى من قدمي في بذل املال في أوجه اخلير املتنوعة ،ووضع األوقاف اخلاصة لها استشعاراً ألهميتها ودورها في نشر اخلير والدعوة
للدين اإلسالمي احلنيف ،وتنمية اجملتمعات والوطن ،وسد احلاجة ،ثم افتتح الشيخان في يوم االثنني العاشر من شهر صفر لعام 1431هـ مقراً إلدارة
الوقف؛ لتكون املسيرة في الصدقة دائمة ومستمرة بامتداد السنوات ،ويتولى اإلشراف على الوقف مجلس نظارة ذو خبرة واسعة في األوقاف؛ لتوجيه
ريعها التوجيه السليم ملصارفها ،ومن خالل تنمية هذه األوقاف واستثمار ريعها.

الر�ؤية :

املساهمة الفاعلة في بناء قطاع خيري متطور ومشارك في حتقيق التنمية.

الر�سالة :

ٌ
مؤسسي يسعى لزيادة أجر الواقفني ،من خالل دعم وتطوير القطاع اخليري ،لبناء أسوة حسنة وتنمية ومستدامة ،وفق منهجية علمية ومبادرات
وقف
ٌ
نوعية وشراكات فاعلة .

الأهداف العامة :

 .5االهتمام بالفقراء واأليتام واملرأة.
 .6العناية مبشاريع الشيخني.

 .1تطوير العمل املؤسسي والبشري واملالي للقطاع اخليري.
 .2تطوير الوقف مؤسسياً.
 .3العناية بالدعوة والتربية والتعليم.
 .4خدمة املساجد والقرآن الكرمي .
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التعــريف باجلـــــــائزة
جائزة مبنية على مجموعة من املعايير ا َ
حمل َّكمة واملواصفات اإلدارية والفنية والتربوية الالزمة لرفع مستوى اجلودة في معاهد معلمات القرآن
الكرمي باململكة العربية السعودية ،يتم حتقيقها (أي مجموعة املعايير واملواصفات) من خالل عملية إدارية مستمرة مبشاركة جميع أعضاء
املؤسسة التعليمية وفي جميع جوانب العمل التعليمي والتربوي مبا يتناسب مع متطلبات اجملتمع.
مت بناء هذه الالئحة بعد االطالع واالستفادة من لوائح مجموعة من اجلوائز داخل اململكة العربية السعودية وخارجها من أهمها جائزة امللك
عبد العزيز للجودة وجائزة محمد وعبد الله السبيعي للتميز في العمل اخليري و جائزة التربية والتعليم للتم ّيز(الدورة الرابعة) و جائزة
حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي املتميز.
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مفاهيم وم�صطلحات
اجلائزة  :هي "جائزة األداء املتميز ملعاهد معلمات القرآن الكرمي " والتي تهدف إلى رفع مستوى األداء واجلودة في املعاهد القرآنية ،ومتنح
للمعاهد التي حتقق أعلى معدالت األداء.
معايري اجلائزة :وهي املعايير املعتمدة من "مركز معاهد لالستشارات" والتي يتم على أساسها التقييم ومنح اجلائزة.
جلنة التحكيم :جلنة تتكون من متخصصني وخبراء في اجلودة ،مهمتها مراجعة تقارير املعاهد املتقدمة لنيل اجلائزة وتقييم ومناقشة فرق
التقييم والقيام بالزيارات امليدانية ومراجعة تقارير التقييم وإعداد التوصيات للجنة العليا للجائزة.
التقدم املبدئي :يعني به تعبئة النموذج اإللكتروني على موقع اجلائزة.
استمارة طلب التقدم :يعني بها تعبئة النموذج الورقي الذي ميكن احلصول عليه من موقع اجلائزة على شبكة املعلومات أو من أمانة اجلائزة.
املرشح :من اعتمدت جلنة أمانة اجلائزة أوراقه للمنافسة على اجلائزة.
التحكيم :تطبيق سلسلة من معايير اجلائزة على املعهد املرشح للوصول الى حكم نهائي وعادل عليه.
التقرير التفصيلي :التقييم الذاتي للمعهد إليضاح مدى تطبيقه ملعايير اجلائزة.
املعهد الفائز :هو املعهد احلاصل على اجلائزة بعد استيفائه ملتطلبات الفوز باجلائزة.
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ر�ؤية اجلائزة

أن تكون "جائزة األداء املتميز ملعاهد القرآن الكرمي" دافعاً لتطوير وحتسني األداء مبعاهد القرآن الكرمي.

ر�سالة اجلائزة

إثارة التنافس بني املعاهد القرآنية بهدف التطوير والتحسني في األداء وذلك من خالل تطبيق مجموعة من معايير اجلودة للوصول إلى
التميز.

�أهداف اجلائزة

وضع مركز معاهد لالستشارات الرتبوية والتعليمية عددًا من األهداف هلذه اجلائزة؛ وذلك ً
رغبة يف الوصول إىل اإلحسان يف خدمة القرآن الكريم ،وهي
على النحو اآلتي:
 .1نشر ثقافة العمل وفق معايير األداء املتميز في أوساط املعاهد واجلهات ذات العالقة.
 .2جعل عملية التحسني والتطوير للخدمات واإلجراءات منهجاً وسلوكاً دائماً في املعاهد.
 .3إثارة التنافس وفق أسس منهجية.
 .4توفير معايير األداء املتميز لتوظيفها في عمليات التقومي.
 .5رفع مستوى األداء والتحسني املستمر.
 .6رفع مستوى رضا املستفيدين من هذه املعاهد.
 .7االستثمار األمثل للموارد البشرية واملادية للمعاهد.
 .8توجيه االهتمام للعناية بالتأصيل والقيم.
 .9تيسير إمكانية حصول املعاهد على الدعم عند حصولها على شهادة التميز.
 .10مساعدة إدارات املعاهد على التركيز في حتقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها ،مع تنويع البرامج.
 .11حتفيز املعاهد للعمل وفق خطط إستراتيجية تتضمن مؤشرات األداء.
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 ومن املتوقع أن تسهم هذه املعايري يف حتقيق األهداف املذكورة سابقاً،إىل جانب عدد من الثمار التالية :

.1توجيه املعاهد لإلسهام في تلبية احتياجات اجلمعيات واملؤسسات التربوية وخطط التنمية اجملتمعية.
.2مواكبة التطورات العلمية والنجاحات العملية على مستوى العالم لالرتقاء الدائم باملعاهد.

 -لـماذا العناية باملعاهد؟

مما يشجع على نشر املعاهد وجود مقومات لنجاحها مبجرد افتتاحها إذا أحسن استثمارها منها:
.1جدية الطالبات الالئي يدرسن في املعاهد (صفوة الصفوة).
.2تفاعل أفراد اجملتمع معها ( أعضاء هيئة التدريس في اجلامعات ،التجار ،املسؤولون  ،قادة الرأي ...الخ ) ألنها تُعِ د معلمات القرآن الكرمي.
.3تعتني املعاهد بالقرآن الكرمي وعلومه وتقدم العلم الشرعي ،وهما عامالن أساسيان في التحاق اجلادات في املعاهد للدراسة بها – رغبة في إتقانهما-
وتُعِ ُّدهن تربو ًيا ،فاملعاهد جتمع اجملاالت الثالثة.
.4مدة الدراسة سنتان ـ أربع ساعات يوم ًيا تقري ًبا ـ وهذه الفترة مبا تتضمنه من دروس وورش عمل وتدريب وتكاليف وتطبيقات وغيرها مع معلمات الدور
وإدارياتها وغيرهن تسهم في إعداد معلمة مميزة للقرآن الكرمي.
.5مسمى املعاهد يستقطب املتميزات ـ إداريات وأعضاء هيئة التدريس ـ للعمل فيها والتعاون معها.
.6الدراسة الصباحية في املعاهد تستقطب خريجات الكليات الالتي لم يتوظفن وخريجات الثانوي الالتي لم يلتحقن في الكليات .
.7تنفيذ واستثمار قرار اجمللس األعلى للجمعيات اخليرية لتحفيظ القرآن الكرمي باملوافقة على افتتاح املعاهد.
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من �آثـار الـمعــاهــد

 .1تخريج مؤهالت تأهي ً
ال شرع ًيا وتربو ًيا ومهار ًيا ،يعملن معلمات في املدارس النسائية لتحفيظ القرآن الكرمي وإدارتها واإلشراف التربوي .
.2تطور مهارات تدريس املعلمة داخل احللقة القرآنية وذلك من خالل تطبيق ما درسته وتدربت عليه.
.3تطوير برامج في املدارس وانتشار أساليب تطويرية مثل التدريب وورش العمل وغيرها.
.4إتقان املتخرجات تالوة القرآن الكرمي وجتويده وحفظه أو حفظ أكثره.
.5اكتساب الطالبات كثي ًرا من األخالق احلسنة كالصبر واألخوة واحملبة والتعاون على البر وحفظ الوقت.
.6مد اجلسور بني منسوبات املدارس ـ إداريات ومعلمات ـ والتواصل بينهن وتبادل اخلبرات والزيارات.
.7مد اجلسور بني منسوبات املدارس ـ إداريات ومعلمات ـ والكفاءات العالية من األستاذات واألكادمييات وتعرفهن على أوضاع الدور ومشكالتها عن
قرب وتفاعلهن معها  ،كما أتاحت ملنسوبات الدور الفرصة للتعرف عليهن واستشارتهن واالستفادة منهن  ،وأتاحت املعاهد أيضاً لبعض اخملتصني
التعرف على أوضاع الدور والتفاعل معها .
.8العمل على رفع مستوى الوعي في املدارس بضرورة اختيار املعلمة ذات الكفاءة (العلمية والتربويـة ) للتدريس بها .
.9اكتشاف طاقات نسائية مميزة ورعايتهن خلدمة اجلمعية.
.10تصحيح بعض طرق التدريس اخلاطئة وممارسة الطرق واألساليب احلديثة في التربية وتدريس القرآن الكرمي .
.11اجلد َّية والتفاعل واألداء املتميز الذي برز من طالبات املعاهد.
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املعاهد التي يحق لها التقدم
يحق ألي معهد من معاهد معلمات القرآن الكرمي باململكة العربية السعودية التقدم للجائزة

البداية
تعبئة استمارة
التقدم وتقدميهـا
ألمانة اجلائزة

دورة اجلائزة

تقييم مؤهالت
استمارة التقدم
املقدمة من املعهد

تتم مبشيئة الله اجلائزة وفقا للمخطط التالي:
يبلغ املعهد بالقبول
والبدء يف إعداد
الدراسة الذاتية
تقييم مجيع
املستندات
املقدمة من املعهد

نعم هل استمارة
التقدم مقبولة

حتديد املعاهد
اليت سيتم زيارتها
ميدانيا
قيام فريق املراجعة
بالزيارات امليدانية

اختيار املرشحني
لنيل اجلائزة
حفل اجلائزة
وتكريم الفائزين

النهاية
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ال

يتم إخبار املعهد
بالرفض

حتكيم النتائج
مير حتكيم النتائج بسلسلة متتالية من اإلجراءات التقييمية تشرف عليها جلنة حتكيم تتكون من مقيمني يتمتعون باخلبرة الالزمة لضمان درجة عالية
من التوافق في عملية التقييم ،حيث يتم التقييم وفقا ملعايير اجلائزة (ملحق  )1وتعد كل اجملاالت الرئيسية املبنية في جدول املعايير أداة تستخدم
للتقييم فيما يتعلق بتحقيق التميز في األداء.

االحتفال باجلائزة
يتم منح املعاهد الفائزة باجلائزة كل دورة في احتفال يرعاه وقف املوسى وبحضور مجلس إدارة مركز معاهد لالستشارات ويتبع ذلك عرض ألفضل
املمارسات للمعاهد الفائزة لنقل وتبادل اخلبرات لالستفادة منها.

الهيكل التنظيمي واملهام وامل�س�ؤوليات
 -1الهيكل التنظيمي للجائزة موضح في امللحق رقم ( ) 2
 -2املهام واملسؤوليات موضحة في امللحق رقم ( ) 3
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( ب)
الئحة اجلائزة
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الـمادة األوىل

�شروط التقدم للجائزة

يحق ألي معهد تتوافر فيه الشروط التالية أن يتقدم للجائزة:
•أن يكون املعهد داخل اململكة العربية السعودية.
•أن تكون رخصة إنشاء املعهد سارية وذات طبيعة قانونية.
•حتقيق املعهد ملعايير األداء املتميز.
•االلتزام بتقدمي املعلومات املطلوبة وتسهيل مهمة املقيمني للجائزة أثناء زيارة التقييم.
•االلتزام باملشاركة في نشر ممارساته وإفادة املعاهد األخرى منها.
•التقيد باجلدول الزمني الذي تقره أمانة اجلائزة.

الـمادة الثانية

خطوات التقدم للجائزة

يتبع املعهد املتقدم للجائزة اخلطوات التالية:
•يقوم املعهد بتعبئة استمارة طلب التقدم املبدئي عبر شبكة االتصاالت (اإلنترنت).
•بعد توفر الشروط جميعها واملنصوص عليها في املادة األولى يتقدم املعهد بطلب ألمانة اجلائزة للحصول على استمارة طلب التقدم وتعبئته وتسليمه في الوقت
احملدد ضمن جدول زمني حتدده األمانة مع دفع تكاليف التقييم.
•يقدم املعهد تقريرا تفصيليا لألمانة العامة للجائزة عن مدى تطبيقه ملعايير اجلائزة.
•يراجع التقرير من قبل فريق تقييم مستقل.
•يرشح املعهد الذي حاز على املعدالت املطلوبة.
•يقوم فريق التقييم بزيارة املعهد املرشح وإعداد تقرير عنه يرفع إلى جلنة التحكيم.
•تقوم جلنة التحكيم مبراجعة تقرير الزيارة امليدانية وملف املعهد املرشح وتقدم توصياتها للجنة العليا للجائزة عبر أمانة اجلائزة.
•يحصل كل معهد تقدم للترشح على تقرير فني من األمانة العامة يلخص نتيجة التقييم ويحدد مواطن القوة وفرص التحسني لدى املعهد.
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الـمادة الثالثة

�إجراءات تقييم املعهد
.1تقوم األمانة العامة للجائزة بدراسة استمارة طلب التقدم من املعهد ويتم إشعار املعهد بالنتيجة.
.2في حالة قبول طلب التقدم يقدم املعهد تقريرا تفصيليا إلى أمانة اجلائزة.
.3يراجع التقرير التفصيلي من قبل فريق تقييم مستقل.
.4ترشح املعاهد التي حازت على املعدالت املطلوبة.
.5يقوم فريق التقييم بزيارة املعاهد املرشحة وإعداد تقرير عنها يرفع إلى جلنة التحكيم.
.6تقوم جلنة التحكيم مبراجعة تقرير الزيارات امليدانية وملف املعاهد املرشحة وتقدم توصياتها عن املعاهد املرشحة للفوز باجلائزة للجنة العليا
للجائزة عبر أمانة اجلائزة.
.7يحصل كل معهد يتقدم للترشح على تقرير فني من األمانة العامة يلخص نتيجة التقييم ويحدد مواطن القوة وفرص التحسني لدى املعهد.
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الـمادة الرابعة

م�س�ؤولية املعهد بعد احل�صول على اجلائزة

يكون املعهد مسؤو ً
ال مسؤولية كاملة عما يلي:

.1عدم استخدام تقارير أو شهادة اجلائزة بطريقة تسيء إلى اجلائزة صراحة أو ضمنا أو النشر أو التصريح ببيان أو دعاية عن شهادة اجلائزة بشكل
مضلل أو غير واضح.
.2في حالة إساءة استخدام التقارير أو الشهادة يحق لألمانة العامة تطبيق أية عقوبة تراها مالئمة.
.3االحتفاظ بالسجالت والتقارير واملالحظات واحلسابات والبيانات ملدة ال تقل عن سنتني بعد إجراء عملية التقييم.
.4يجب على املعهد الفائز مشاركة املعاهد السعودية األخرى باملعلومات الغير سرية حول جتاربه وأدائه املتميز الذي أدى إلى فوزه باجلائزة وذلك بطرق
عدة مثل تقدمي ورقة عمل وشرحها خالل ملتقى عرض أفضل املمارسات الذي تنظمه أمانة اجلائزة.

الـمادة اخلامسة

�شعــار اجلــائــزة

.1يكون للجائزة شعا ٌر مميزٌ.
.2تعود ملكية الشعار لألمانة العامة للجائزة.
.3يسمح باستخدام الشعار في الدعاية واإلعالن ملدة ثالث سنوات كحد أقصى من تاريخ حصول املعهد على اجلائزة على أن تضاف إلى الدعاية سنة
حصول املعهد على اجلائزة.
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الـمادة السادسة

الأحكـــام العـامة
.1ال يحق للمعهد الفائز باجلائزة التقدم للمنافسة على اجلائزة قبل مضي سنتني سابقتني لعام الترشح.
.2يجوز للمعهد الغير فائز بطلب جديد للمنافسة على اجلائزة في الدورة الالحقة للجائزة.
.3ال يجوز أن تخل اجلائزة املمنوحة للمعهد مبسؤولياته التعاقدية جتاه املستفيدين ويكون املعهد مسؤوالً عن نتائج أدائه.
.4يحق للمعهد الفائز باجلائزة اإلشارة إلى فوزه في مستنداته وتقاريره ومطبوعاته فقط مع االلتزام باإلشارة إلى سنة فوزه باجلائزة.
.5في حالة عدم التزام املعهد الفائز باجلائزة مبا نصت عليه املادة الرابعة يحق لألمانة العامة للجائزة التقدم للجهات املسؤولة التخاذ اإلجراءات
الالزمة.
.6تعد كافة املعلومات التي حتصل عليها األمانة العامة للجائزة من خالل عمليات التقييم واإلشراف سرية بني األمانة العامة للجائزة واملعهد.
.7ال تعتمد جلان التقييم كثيرا على حجم البيانات واملستندات ولكنها تعتمد على دقة املعلومات والبيانات املطلوبة.
.8تقوم األمانة العامة للجائزة بإبالغ أو إيصال أية معلومات يراد تبليغها للمعهد فيما يتعلق باجلائزة عن طريق البريد املسجل أو الفاكس أو البريد
اإللكتروني أو أية وسيلة أخرى مناسبة على آخر عنوان معروف لديها ويعتبر ذلك تبليغا رسميا.
.9يجوز حجب اجلائزة كليا أو جزئيا بتوصية من األمانة العامة للجائزة أو من جلنة التحكيم وقرار من اللجنة العليا للجائزة وذلك عند وجود املبررات
الكافية للحجب.
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الـمادة السابعة

منـح اجلـــائزة
•متنح جائزة واحدة فقط لكل معهد من املعاهد املتقدمة ويجوز أن تقدم مناصفة مع معهد آخر.
•يسمح للمعهد الفائز باستعمال شعار اجلائزة على مطبوعاته مع توضيح سنة الفوز بها.

قيمة مكونات اجلائزة :

مينح الفائز باجلائزة ما يلي :
مكافأة مالية كالتالي:
.1
الفئة (أ):
الفائز األول (  100.000ريال )
الفائز الثاني (  70.000ريال )
الفائز الثالث (  50.000ريال )
الفئة (ب):
الفائز األول (  70.000ريال )
الفائز الثاني (  50.000ريال )
الفائز الثالث (  30.000ريال )
شهادة تقدير.
.2
درع املعهد.
.3
وشاح وميدالية املعهد.
.4
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معايري تقسيم املعاهد إىل فئتني:
م

املعايري

فئة أ

فئة ب

النسبة

1

متوسط عدد خرجيات املعهد خالل  3سنوات

 70خرجية فأكثر

أقل من  70متخرجة

% 40

2

متوسط عدد امللتحقات باملعهد خالل  3سنوات

 80ملتحقة فأكثر

أقل من  80ملتحقة

%40

3

عدد الدبلومات اليت يقدمها املعهد

 2فأكثر

دبلوم واحد

% 20

اجملموع

 60درجة فأكثر

أقل من  60درجة

طريقة حساب النسب:
املعيار األول:
 املعهد الذي خيرج أكثر من  70متخرجة حيصل على  % 40كاملة املعاهد اليت خترج 70متخرجة فأقل حتسب نسبة  %5على كل  10خرجيات.املعيار الثاني:
 املعهد الذي يلتحق به  80فأكثر حيصل على  % 40كاملة. املعاهد اليت يلتحق به اقل من  %80حتسب نسبة  %5على كل 10ملتحقات.املعيار الثالث:
 املعهد الذي يقدم دبلوم واحد حيصل على %20 املعهد الذي يقدم دبلوم واحد حيصل على %10 -ال حيق للمعاهد اليت ال تقدم دبلومات طلب الرتشح من األساس
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الـمـــــالحــــــق
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 -معايري جائزة املوسى للتميز يف املعاهد القرآنية

مــلــــحــــــــــق 1

للجائزة معايير خاصة بها يتم تطبيقها للتوثق من مستوى التميز لدى املعاهد وهذه املعايير حتتوي على عناصر متعددة يتم تطبيقها على املعاهد الراغبة
في املنافسة ويطلب من املعاهد املرشحة أن تقدم أدلة وبراهني تثبت متيزها واستحقاقها للجائزة.

الـمعيــــار

الوزن (نقطة)

القيادة واحلوكمة

توجهات اإلدارة العليا
إدارة املوارد املالية
مراجعة أداء املعهد

إدارة اجلودة والتحسني

اخلطة إستراتيجية
ثقافة اجلودة
التطوير والتحسني
مراقبة األداء

املوارد البشرية واملادية

تخطيط وتأمني احتياجات املعهد من املوارد البشرية
تطوير وتدريب العاملني
رضا العاملني وبيئة العمل
مشاركة العاملني وتعاونهم
إدارة املباني واملرافق والتجهيزات
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130
40
40
50
160
50
40
40
30
210
50
40
50
30
40

 -معايري جائزة املوسى للتميز يف املعاهد القرآنية

الـمعيــــار

الوزن (نقطة)

إدارة شؤون الطالبات واخلدمات املساندة

شروط ومتطلبات القبول
اإلرشاد األكادميي
األنشطة الالصفية
اخلدمات املساندة

الشراكة واخلدمة اجملتمعية

املسؤولية اجملتمعية
العالقة املتبادلة مع اجملتمع
املساهمة في تنمية اجملتمع
التعليم والتعلم

إدارة البرنامج التعليمي ومراجعته وتطويره
دعم إستراتيجيات التدريس املتمركزة على املستفيد
إدارة عملية التعلم
طرائق التدريس ومصادر التعلم

دعم طرائق تدريسية ومصادر تعلم متنوعة
توظيف املصادر التعليمية
تقييم فاعلية طرائق التدريس والتعلم ومصادرهما

140
40
40
30
30
140
50
50
40
120
50
40
30
100
40
30
30

اجملـمـــــــوع

1000

مالحظة :ميكن الرجوع إلى كتيب معايير األداء املتميز في معاهد معلمات القرآن الكرمي لالستفادة
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مــلــــحــــــــــق 2
 اهليكل التنظيمياللجنة العليا للجائزة

األمانة العامة للجائزة

اللجنة العامة
للجائزة

جلنة التحكيم

فرق التقييم
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جلان استشارية

مــلــــحــــــــــق 3
 الـمهام واملسؤولياتأوال :مهام ومسؤوليات اللجنة العليا

 .1رسم السياسات التشريعية للجائزة واعتماد اخلطط والبرامج الالزمة لتنفيذها.
 .2اعتماد اللوائح التنظيمية للجائزة.
 .3اعتماد معايير اجلائزة.
 .4اعتماد الهيكل التنظيمي للجائزة ومهام ومسؤوليات اللجان.
 .5اعتماد الترشيحات النهائية للفائزين باجلائزة.
 .6اعتماد التقرير النهائي اخلتامي لكل دورة للجائزة.
 .7اعتماد برنامج احلفل اخلتامي لتوزيع اجلوائز.
 .8توفير الدعم املعنوي واملادي لبرنامج اجلائزة.
 .9اعتماد املوازنة واحلساب اخلتامي.
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ثانيا :مهام ومسؤوليات األمانة العامة

يتولى مركز معاهد لالستشارات األمانة العامة جلائزة املوسى لألداء املتميز؛ على أن يتم تشكيل (جلنة األمانة العامة) وتكون مهامها ومسؤولياتها
اآلتي:
.1إعداد خطة اجلائزة والبرنامج الزمني.
.2إعداد امليزانية السنوية للجائزة.
.3اعتماد دورة اجلائزة والبرنامج الزمني لها واحلد األدنى للنقاط للفوز باجلائزة.
.4اإلعداد واإلشراف على عملية تدريب املقيمني واملعاهد املتقدمة للجائزة.
.5إجراء التعديالت الضرورية والتي من شأنها تيسير إجراءات وخطوات عملية التقدم للجائزة.
.6اعتماد فرق التقييم والتحكيم.
.7اإلشراف العام على فرق التقييم وجلنة التحكيم ومتابعة أدائها وفقا للخطة املعتمدة.
.8حسم أي خالف يقع بني فرق التقييم واملعاهد املتقدمة.
.9إعداد التقرير النهائي لدورة اجلائزة ورفعه للجنة العليا.
.10رفع الترشيحات النهائية للجائزة للجنة العليا بناء على توصيات جلنة التحكيم.
.11إعداد وتنظيم احلفل اخلتامي لتسليم اجلوائز.
.12إعداد وتنظيم ملتقى عرض أفضل املمارسات.
.13متثيل اجلائزة في احملافل احمللية واإلقليمية والدولية.
.14القيام باألعمال اإلدارية والتنسيقية للجنة العليا واللجنة العامة وجلنة التحكيم وفرق التقييم.
.15اإلعالم ونشر الوعي عن اجلائزة عبر وسائل اإلعالم اخملتلفة.
.16توثيق كل ما يخص أعمال اجلائزة.
.17تشكيل فرق العمل املتخصصة حسب احلاجة.
.18اإلشراف على عملية حتسني وتطوير لوائح اجلائزة.
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ثالثا :مهام ومسؤوليات اللجنة العامة

.1إعداد وتطوير الئحة ومعايير ودليل اجلائزة.
.2ترشيح رئيس جلنة التحكيم.
.3حتديد احلد األدنى من النقاط الالزمة للفوز باجلائزة.
.4حتديد املؤهالت واخلبرات املطلوبة في العاملني في برنامج اجلائزة.
.5إعداد الدراسات واملقترحات الالزمة لتطوير اجلائزة.

رابعا :مهام ومسؤوليات فرق التقييم

.1احملافظة على سرية املعلومات وتوقيع ميثاق السرية وعدم تضارب املصالح قبل تقييم أي معهد أو زيارته.
.2دراسة التقرير التفصيلي للمعهد املتقدم وإعداد التقرير التوافقي.
.3القيام بالزيارات امليدانية للمعاهد املتقدمة إلعداد التقرير النهائي.
.4مقابلة جلنة التحكيم ملناقشة عملية التقييم.
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خامسا  :مهام ومسؤوليات جلنة التحكيم

.1مشاركة رئيس جلنة التحكيم في اختيار املقيمني والبرامج التدريبية املناسبة لهم.
.2مشاركة رئيس جلنة التحكيم في إعداد املهام واملسؤوليات لفرق التقييم.
.3مراجعة تقارير التقييم لكل معهد ومناقشة فرق التقييم.
.4التوصية باملعاهد املرشحة للفوز باجلائزة.
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A
يتطلع مركز معاهد لالستشارات الرتبوية والتعليمية أن تتم استفادة مجيع معاهد معلمات القرآن الكريم باململكة العربية السعودية من
معايري اجلائزة والسعي إىل حتديد الفجوة بينها وبني هذه املعايري  -إن وجدت  -والعمل على تقليصها من خالل التقييم الذاتي والتطوير
املستمر ،ومن ثم التقدم ألمانة اجلائزة يف إحدى دورات اجلائزة للتنافس عليها ،واحلصول على التقرير التقييمي الذي يعد الثمرة احلقيقية
من عملية التقييم والذي تعده خبريات مستقالت ،وهو يشخص املعهد ،ويوضح نقاط القوة وفرص التحسني له.
نسأل اهلل عز وجل أن حتقق هذه اجلائزة أهدافها  ،وأن يشكر سعي كل من ساهم يف إعدادها ،ويرفع بها درجات الشيخني الكرميني سعد
وعبدالعزيز املوسى يف اجلنة.
وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

32
32

فريق عمل �إعداد الئحة ودليل جائزة املو�سى للتميز يف املعاهد القر�آنية
الفريـــق الرجــايل
م .خالد بن ناصر الغنام
مستشار في الجودة واألداء
المتميز ــ مستشار الفريق

أ.د .جمدي حممد احلديين
مدير الفريق ،أستاذ دكتور في جامعة امللك سعود

أ .محاد بن عبدالرمحن العمر
املشرف العام على مركز معاهد

أ .حممود بن سليم محادة
املدير التنفيذي ملركز معاهد

الفريق الن�سائي

د  .أماني بنت عبداهلل َ
الطويلي
املشرفة العامة على وحدة التقومي واجلودة في مركز دراسات الطالبات بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
أ .قمـــاشه بنت شاهر القحطاني
مديرة قسم شؤون املعاهد باجلمعية اخليرية لتحفيظ القرآن الكرمي بالرياض

أ .جواهر بنت عبدالعزيز العمر
مديرة معهد معلمات القرآن بشرق الرياض

أ .نورة بنت براك اجلريس
عضو هيئة تدريس في جامعة امللك سعود-ماجستير في اجلودة

الـمحكمـــون
د .حسني بن ردة القرشي
املستشار العام جلائزة امللك عبدالعزيز للجودة

د .عبداهلل بن حممد البطي

عضو هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة حائل واملشرف على معهد معلمات القرآن الكرمي بحائل
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