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النماذج  اخلاصة
 بقسم شؤون الدارسني
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نــقـــــــــل دارس

السيد الفاضل / مشرف دار القرآن الكرمي – مركز:       احملترم
السالم علي�كم ورحمة الله وبركاته وبعد،،، 

الدارس:      في الفصل    يرغب في االنتقال إلى مركزكم، وفي حالة 
املوافقة سنوافيكم مبلفه عن طريق اإلدارة. 

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،، 
مشرف املركز           

رأي مشرف املركز املنقول إليه الدارس: 

مشرف املركز           

قد مت تسجيل الدارس في سجل الدار املنقول إليها بتاريخ:            /          /         20م 
قسم املكافآت وشؤون الدارسني.

التوقيع:  

مدير إدارة الدراسات اإلسالمية 

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية - إدارة الدراسات اإلسالمية - الفروانية - ق6 - ش13 - خلف فندق كراون بالزا - بدالة 1865555 - فاكس: 24731761 - 24731949 - ص.ب: 882 - الرمز البريدي: 80000
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مراقبة الشؤون الفنية - قسم شؤون الدارسني  )1(

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 

آخر موعد للنقل: الفصل اخلريفي )نصف شهر نوفمبر(، الفصل الربيعي )آخر شهر مارس(.
ال يتم النقل بعد هذين املوعدين إال بعد أخذ املوافقة من إدارة الدراسات اإلسالمية.

نسخة إلى: الفرع املنقول إليه.
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استمارة تسجيل دارس مستجد
م�����رك������ز:

كما هو في شهادة امليالد أو اجلنسية أو جواز السفرالرابعالثالثالثانياألولاسم الدارس كاماًل

أو رقم جواز السفر:رقم شهادة اجلنسيةجنسية الدارس

تاريخ امليالدالرقم املدني:

هاتف العملعنوان الدارس في العمل:

هاتف املنزلعنوان الدارس في السكن:

توقيع الدارس على صحة البيانات وإمالئها: 
توقيع الدارس:            التاريخ:    /         /                م.   

لقد وقع الدارس أمامي وأملى البيانات املذكورة أعاله بعد التثبت من شخصيته:

توقيعه:وظيفته:اسم املوظف:

بيانات خاصة باملركز

قبل الدارس مبوجب شهادة:

          /          /تاريخ القبول:الشعبة:الصف الذي قبل فيه 

مالحظات:

مشرف املركز
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مراقبة الشؤون الفنية - قسم شؤون الدارسني  )2(

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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إعادة قيد

السيد الفاضل / مدير إدارة الدراسات اإلسالمية       احملترم
بواسطة مشرف دار القرآن الكرمي مركز:

السالم علي�كم ورحمة الله وبركاته وبعد،،، 

الكرمي - حيث مت شطب  القرآن  دار  إعادة قيدي في سجالت  باملوافقة على  التكرم  أرجو 
اسمي من السجل بتاريخ:           /         /     20م

ومرفق طيه

وجزاكم الله خيرًا،،، 
التوقيع: الفصل:    االسم:    

رأي مشرف املركز/مشرفة املركز:

مشرف املركز           

قرار اإلدارة:

مدير إدارة الدراسات اإلسالمية

حتريرًا في:        /         /     20م
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مراقبة الشؤون الفنية - قسم شؤون الدارسني  )3(

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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إعفاء حضور دارس

السيد الفاضل / مدير إدارة الدراسات اإلسالمية       احملترم
بواسطة مشرف دار القرآن الكرمي مركز:

السالم علي�كم ورحمة الله وبركاته وبعد،،، 

أرجو التكرم باملوافقة على إعفائي من حضور الدراسة ملدة:                         اعتبارًا من 
يوم:                          املوافق:          /         /     20م

وذلك بسبب

وجزاكم الله خيرًا،،، 
التوقيع: الفصل:    االسم:    

رأي مشرف املركز:

مشرف املركز           

قرار اإلدارة:

حتريرًا في:        /         /     20م
مدير إدارة الدراسات اإلسالمية 
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مراقبة الشؤون الفنية - قسم شؤون الدارسني  )4(

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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طلب إيقاف قيد دارس

احملترم السيد الفاضل / مشرف مركز:        
السالم علي�كم ورحمه الله وبركاته وبعد،،

أرغب في إيقاف قيدي خالل الفصل الدراسي /     وملدة: 
وذلك بسبب: 

التاريخ:      /      /            م االس���������������������م:    
الرقم املدني:
الت����وقي������������ع:

رأي مشرف املركز: 
مشرف املركز           

رأي اإلدارة: مت إيقاف قيد الدارس وشطب اسمه من سجل املركز بتاريخ:      /       /           م  

 
قسم املكافآت وشؤون الدارسني

التوقيع                                                                       
                 يعتمد 

مدير إدارة الدراسات اإلسالمية 

مراقبة الشؤون الفنية - قسم شؤون الدارسني  )5(

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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استمارة قياس القدرات ملن ال يحملون الرابع متوسط

البي�������ان�����ات

العم��������راجلنسيةاالس�������������������������م

ب. مالوظيفةاملؤهل الدراسي

التلفونال�س�������������������ك��ن

ملاذا ترغب في الدراسة بدور القرآن؟

نت����ي�ج������ة اخ�����تب������ار اإلم�����������الء: 

نتيجة اختبار احلفظ والق��راءة:

نتي���ج������ة اختب��������ار الق������������درات:

النت�������يج�������������ة النه��������ائي�����������������ة:
         
خـــاص باإلدارة

يحول إلى: 
املراقب الفني  التاريخ:         /         /       20م              

علمًا بأنه ال يحق للدارس استالم الشهادة التراكمية لفصول املطور                                                ختم شؤون الدارسني
إال عند تقدمي شهادة  الرابع متوسط .                       

املرفقات:                            
• صورة البطاقة املدني�ة  •  صورة ش�خصي�ة  • صورة املؤهل العلمي.

35

35

30

100

جلنة اإلختبار
-1
-2
-3

توصيات اللجنة

مراقبة الشؤون الفنية - قسم شؤون الدارسني  )6(

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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أواًل: دار القرآن الكرمي

عدد الفصول
الشعب

أيامعدد الدارسني
العمل

ما لم يكن 
م احلضور الغيابغياب

الشهري
م احلضور 

اليومي 
النسبة 
مالحظات التاركني املئوية  إجماليغير كويتيكويتي

األول
الثاني
الثالث
الرابع

اخلامس 
السادس
السابع
الثامن
املجموع

ثانيًا: معهد الدراسات اإلسالمية )شعبة القرآن(

عدد الفصول
الشعب

أيامعدد الدارسني
العمل

ما لم يكن 
م احلضور الغيابغياب

الشهري
م احلضور 

اليومي 
النسبة 
مالحظات التاركني املئوية  إجماليغير كويتيكويتي

األول
الثاني
الثالث
الرابع

املجموع
ثالثًا: معهد الدراسات اإلسالمية )شعبة الدعوة(

عدد الفصول
الشعب

أيامعدد الدارسني
العمل

ما لم يكن 
م احلضور الغيابغياب

الشهري
م احلضور 

اليومي 
النسبة 
مالحظات التاركني املئوية  إجماليغير كويتيكويتي

األول
الثاني
الثالث
الرابع

املجموع
رابعًا: محو األمية 

عدد الفصول
الشعب

أيامعدد الدارسني
العمل

ما لم يكن 
م احلضور الغيابغياب

الشهري
م احلضور 

اليومي 
النسبة 
مالحظات التاركني املئوية  إجماليغير كويتيكويتي

األول
الثاني
الثالث
الرابع

اخلامس
السادس
املجموع

عدد 
الفصول

عدد الدارسني املسجلني
أيام

العمل

مجموع 
احلضور لو لم 

يكن غياب

أيام 
الغياب

مجموع 
احلضور 
الشهري

متوسط 
احلضور 
الشهري 

النسبة 
املئوية 

نسبة 
التاركنيالتسرب إجماليغير كويتيكويتي

مركز:
السنة الدراسية: 

الفصل الدراسي:

مشرف املركز

اإلحصائية الشهرية
عن شهر:

مراقبة الشؤون الفنية - قسم شؤون الدارسني  )7(

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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عدد الفصول
الشعب

عدد الدارسني
ايام 
العمل

ايام 
الغياب 

املتسربات 
)املفصوالت(

نسبة 
التسرب

نسبة 
احلضور

التاركني
عدد 

ماحظات التاركني
غير كويتي

وقف اجماليكويتي
أسباب نقلقيد

أخرى 

األول
الثاني
الثالث
الرابع

اخلامس 
السادس
املجموع

ثانيًا:الفائقات

عدد الفصول
الشعب

عدد الدارسني
ايام 
العمل

ايام 
الغياب 

املتسربات 
)املفصوالت(

نسبة 
التسرب

نسبة 
احلضور

التاركني
عدد 

ماحظات التاركني
غير كويتي

وقف اجماليكويتي
أسباب نقلقيد

أخرى 
األول
الثاني
الثالث
الرابع

املجموع

ثالثًا: املتميزات

عدد الفصول
الشعب

عدد الدارسني
ايام 
العمل

ايام 
الغياب 

املتسربات 
)املفصوالت(

نسبة 
التسرب

نسبة 
احلضور

التاركني
عدد 

ماحظات التاركني
غير كويتي

وقف اجماليكويتي
أسباب نقلقيد

أخرى 
األول
الثاني
الثالث
الرابع

املجموع

اجمالي عام جلميع املراحل

اجمالي 
الفصول

عدد 
الشعب

عدد الدارسني
ايام 
العمل

ايام 
الغياب

املتسربات 
)املفصوالت(

نسبة 
التسرب 

نسبة 
احلضور

التاركني
عدد 

ماحظات التاركني
غير كويتي

وقف اجماليكويتي
أسباب نقلقيد

أخرى 

مركز أترجة:
السنة الدراسية: 

الفصل الدراسي:

مشرف املركز كتبه:

مراقبة الشؤون الفنية - قسم شؤون الدارسني  )8(

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 

أواًل: املجتهدات

إحصائية احلضور الشهرية  ملراكز األترجة
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كشف اإلحصائية اليومية للدارسني )األترجة(
)مجتهدين - فائقني - متميزين(

 الي�وم:                                          التاريخ:

سكرتير الفصلالغائبي�ناحلض�وراملسجلنيالصف والشعبةم

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

نسبة احلضور:إجم�ال�ي املرك��ز 

كتبـه:

راجعه:        
مشرف املركز

مراقبة الشؤون الفنية - قسم شؤون الدارسني  )9(

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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كشف اإلحصائية اليومية للدارسني
)متهيدي - مطور - شعبة قرآن - شعبة دعوة - دورات - ختمة(

 الي�وم:                                              التاريخ:

سكرتير الفصلالغائبي�ناحلض�وراملسجلنيالصف والشعبةم

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

نسبة احلضور:إجم�ال�ي املرك��ز 

كتبـه:

راجعه:              
  

مشرف املركز

مراقبة الشؤون الفنية - قسم شؤون الدارسني  )10(

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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مراقبة الشؤون الفنية - قسم شؤون الدارسني  )11(

عدد اسم الدورة
الشعب

عدد الدارسني املسجلني 
أيام 

العمل 

م ح الشهري 
ما لم يكن 

غياب
الغياب

م احلضور 
الشهري 

مالم يكن 
غياب

متوسط 
احلضور 
اليومي

النسبة 
املئوية 

نسبة 
التاركنيالتسرب غير كويتي

إجمالي كويتي

أعداد الدارسات دون تكرار 
التاركنينسبة التسربعدد الدارسني املسجلني عدد الشعب إجمالي غير كويتيكويتي

ثانيًا:  اخلتمة

عدد اسم الدورة
الشعب

عدد الدارسني املسجلني 
أيام 

العمل 

م ح الشهري 
ما لم يكن 

غياب
الغياب

م احلضور 
الشهري 

مالم يكن 
غياب

متوسط 
احلضور 
اليومي

النسبة 
املئوية 

نسبة 
التاركنيالتسرب غير كويتي

إجمالي كويتي

أعداد الدارسات دون تكرار 
التاركنينسبة التسربعدد الدارسني املسجلني عدد الشعب إجمالي غير كويتيكويتي

مجموع الدورات واخلتمة 
التاركنينسبة التسربعدد الدارسني املسجلني عدد الشعب إجمالي غير كويتيكويتي

العام الدراسي:
الفصل الدراسي:              اخلريفي

شهر:

إحصائية احلضور الشهرية للدورات واخلتمة
أواًل: الدورات

مركز:

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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مراقبة الشؤون الفنية - قسم شؤون الدارسني  )12(

أواًل: دار القرآن الكرمي - شعبة املطور 

الفصل م
الدراسي 

عدد 
املسجلني

عدد 
املستمرين 

عدد 
املستمرين 
والتاركني

عدد 
املتسربني

نسبة 
التسرب

نسبة 
احلضور

إجمالي التاركني
التاركني اسباب آخرىوقف قيدنقل

األول مطور1
الثاني مطور2
الثالث مطور3
الرابع مطور4
اخلامس مطور5
السادس مطور 6
السابع مطور7
الثامن مطور8

إجمالي شعبة املطور
ثانيًا: معهد الدراسات اإلسالمية )قسم شعبة القرآن الكرمي( 

الفصل م
الدراسي 

عدد 
املسجلني

عدد 
املستمرين 

عدد 
املستمرين 
والتاركني

عدد 
املتسربني

نسبة 
التسرب

نسبة 
احلضور

إجمالي التاركني
التاركني اسباب آخرىوقف قيدنقل

الثاني قرآن2
الثالث قرآن3
الرابع قرآن4

إجمالي شعبة القرآن 
الكرمي

ثالثًا: معهد الدراسات اإلسالمية )قسم شعبة الدعوة(

الفصل م
الدراسي 

عدد 
املسجلني

عدد 
املستمرين 

عدد 
املستمرين 
والتاركني

عدد 
املتسربني

نسبة 
التسرب

نسبة 
احلضور

إجمالي التاركني
التاركني اسباب آخرىوقف قيدنقل

الثاني دعوة2
الثالث دعوة3
الرابع دعوة4

إجمالي شعبة 
الدعوة

رابعًا: قسم التمهيدي

الفصل م
الدراسي 

عدد 
املسجلني

عدد 
املستمرين 

عدد 
املستمرين 
والتاركني

عدد 
املتسربني

نسبة 
التسرب

نسبة 
احلضور

إجمالي التاركني
التاركني اسباب آخرىوقف قيدنقل

الثاني متهيدي2
الثالث متهيدي3
الرابع متهيدي4
اخلامس متهيدي5
السادس متهيدي6

إجمالي شعبة 
التمهيدي

إجمالي املتسربني 
في جميع الشعب

عدد 
املسجلني

عدد 
املستمرين 

عدد املستمرين 
والتاركني

عدد 
املتسربني

نسبة 
التسرب

نسبة 
احلضور

إجمالي التاركني
التاركني اسباب آخرىوقف قيدنقل

مركز:

مشرف املركز

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 

إحصائية التسرب الشهرية ملراكز دور القرآن الكرمي
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العام الدراسي:
إحصائية جائزة التميز مركز:

إحصائية رقم: )1(

الفصل اخلريفي

نسبة النجاحنسبة التفوقنسبة التسربعدد املتفوقنيعدد الناجحنيغير املستمريناملسجلوناملرحلة

املط��ور

معهد دعوة

معهد قرآن

محو األميه

دورات

ختمة

إجمالي املراحل

الفصل الربيعي

نسبة النجاحنسبة التفوقنسبة التسربعدد املتفوقنيعدد الناجحنيغير املستمريناملسجلوناملرحلة

املط��ور

معهد دعوة

معهد قرآن

محو األميه

دورات

ختمة

إجمالي املراحل

مشرف املركز

مالحظة:        يرفق كشف باسماء الدارسني في كل مرحلة على حده.

ترسل نهاية كل فصل دراسي 

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية - إدارة الدراسات اإلسالمية - الفروانية - ق6 - ش13 - خلف فندق كراون بالزا - بدالة 1865555 - فاكس: 24731761 - 24731949 - ص.ب: 882 - الرمز البريدي: 80000
Ministry of Awqaf and Islamic Affairs - Islamic Studies Department - Farwania - For Inquiries: 1865555 - 24734959 - Fax: 24731761 - P.O. Box: 882 Code No. 80000

www.douralquran.com

مراقبة الشؤون الفنية - قسم شؤون الدارسني  )13(

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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مراقبة الشؤون الفنية - قسم شؤون الدارسني  )14(

كتبه
حتريرًا في:

إحصائية التفوق لشعبة املطور

عدد شعبة املطور
املسجلني 

عدد 
املتقدمني

لم يدخلوا 
مؤجل بعذراالختبار

الراسبنيالدور التكميليأعداد الناجحني
مالحظاتنسبة التسربنسبة التفوقنسبة النجاح

أكثر من ثالث مواد مادتنيمادةمقبولجيدجيد جدًاممتاز
ثالث

 األول

الثاني

الثالث

الرابع

اخلامس

السادس

السابع

الثامن

إجمالي املطور

إحصائية التفوق لشعبة القرآن الكرمي

عدد شعبة القرآن الكرمي
املسجلني 

عدد 
املتقدمني

لم يدخلوا 
مؤجل بعذراالختبار

الراسبنيالدور التكميليأعداد الناجحني
مالحظاتنسبة التسربنسبة التفوقنسبة النجاح

أكثر من ثالث مواد مادتنيمادةمقبولجيدجيد جدًاممتاز
ثالث

 األول

الثاني

الثالث

الرابع

إجمالي شعبة القرآن

إحصائية التفوق لشعبة الدعوة

عدد شعبة الدعوة
املسجلني 

عدد 
املتقدمني

لم يدخلوا 
مؤجل بعذراالختبار

الراسبنيالدور التكميليأعداد الناجحني
مالحظاتنسبة التسربنسبة التفوقنسبة النجاح

أكثر من ثالث مواد مادتنيمادةمقبولجيدجيد جدًاممتاز
ثالث

 األول

الثاني

الثالث

الرابع

إجمالي شعبة 
الدعوة

إحصائية التفوق لشعبة التمهيدي

عدد شعبة التمهيدي
املسجلني 

عدد 
املتقدمني

لم يدخلوا 
مؤجل بعذراالختبار

الراسبنيالدور التكميليأعداد الناجحني
مالحظاتنسبة التسربنسبة التفوقنسبة النجاح

أكثر من ثالث مواد مادتنيمادةمقبولجيدجيد جدًاممتاز
ثالث

 األول

الثاني

الثالث

الرابع

اخلامس

السادس

إجمالي شعبة التمهيدي

مشرف املركز

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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مراقبة الشؤون الفنية - قسم شؤون الدارسني  )15(

اإلحصائية الفصلية للسنة الدراسية 
 إحصائية فصلية شاملة  لشعبة املطور

عدد شعبة املطور
املسجلني 

عدد 
املتقدمني

لم يدخلوا 
نسبة الراسبنيدور تكميلياعداد الناجحنيمؤجل بعذراالختبار

النجاح
نسبة 
التفوق

نسبة 
مالحظاتالتسرب

 األول
الثاني
الثالث
الرابع

اخلامس
السادس
السابع
الثامن

إجمالي املطور

إحصائية فصلية شاملة لشعبة القرآن الكرمي

إحصائية فصلية شاملة لشعبة الدعوة

إحصائية فصلية شاملة لشعبة  التمهيدي

كتبه

حتريرًا في:

ترسل نهاية كل فصل دراسي *

عدد شعبة القرآن
املسجلني 

عدد 
املتقدمني

لم يدخلوا 
نسبة الراسبنيدور تكميلياعداد الناجحنيمؤجل بعذراالختبار

النجاح
نسبة 
التفوق

نسبة 
مالحظاتالتسرب

 األول
الثاني
الثالث
الرابع

إجمالي شعبة القرآن

عدد شعبة الدعوة
املسجلني 

عدد 
املتقدمني

لم يدخلوا 
نسبة الراسبنيدور تكميلياعداد الناجحنيمؤجل بعذراالختبار

النجاح
نسبة 
التفوق

نسبة 
مالحظاتالتسرب

 األول
الثاني
الثالث
الرابع

إجمالي شعبة الدعوة

عدد شعبة التمهيدي
املسجلني 

عدد 
املتقدمني

لم يدخلوا 
نسبة الراسبنيدور تكميلياعداد الناجحنيمؤجل بعذراالختبار

النجاح
نسبة 
التفوق

نسبة 
مالحظاتالتسرب

 األول
الثاني
الثالث
الرابع

اخلامس
السادس

إجمالي شعبة التمهيدي
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مشرف املركز

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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إجمالي عام ألعداد الدارسني في جميع دور القرآن الكرمي للعام الدراسي  
     

أعداد الدارسني في مراكز املطور 

إجمالي املركز الثامنالسابعالسادساخلامسالرابعالثالثالثانياألولجميع املراكز

إجمالي عام دار 
القرآن 

   
 أعداد الدارسني في معهد الدراسات اإلسالمية - شعبة قرآن وشعبة دعوة

املراكز 
شعبة دعوة شعبة  قرآن

إجمالي املركز 
الرابع الثالث الثاني األول الرابعالثالثالثانياألول

إجمالي عام معهد 
الدراسات

  
 أعداد الدارسني في مراكز التمهيدي

االجمالي السادساخلامسالرابعالثالثالثانياألولمراكز النساء   م 

إجمالي عام مرحلة 
التمهيدي
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مراقبة الشؤون الفنية - قسم شؤون الدارسني  )16(

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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مالحظة:
% هي درجات متابعة الدارسني خالل الفصل الدراسي الواحد. 1 -20 

- 2 يتم تسليم الكشف إلى جلنة اختبارات املركز في نهاية الفصل.
التاريخ:     /         / اسم املعلم:     

ختم املركز:  الت������وق��ي���ع:    

املشاركة خمس الصفاسم الدارسم
درجات )5(

املواظبة واحلضور 
عشر درجات )10(

االختبارات القصيرة 
مالحظاتخمس درجات )5(

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

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية - إدارة الدراسات اإلسالمية - الفروانية - ق6 - ش13 - خلف فندق كراون بالزا - بدالة 1865555 - فاكس: 24731761 - 24731949 - ص.ب: 882 - الرمز البريدي: 80000
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كشف متابعة درجات الدارسني خالل الفصل الدراسي )األول، الثاني(    20/    20م
مراقبة الشؤون الفنية - قسم شؤون الدارسني  )17(

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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ملن يهمه األمر

تشهد إدارة الدراسات اإلسالمية أن الدارس /
مسجل بدار القرآن الكرمي مركز:                               للفص���ل              
الدراس�������������ي:                      من الع���ام الدراسي            /            م 
ف���ي الص���ف:                             مط����ور وق������د أدى امتح���ان نه�اي�ة 

الفصل يوم                     املوافق:        /         /       20م. 

وانتهى يوم                     املوافق:        /         /       20م. 

هذا وقد زود بهذه الشهادة بناءًا على طلبه دون حتمل الوزارة أية مسؤولية. 

مشرف املركز           

نسخة للدارس. 
نسخة للمركز.
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مراقبة الشؤون الفنية - قسم شؤون الدارسني  )18(

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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ملن يهمه األمر

تشهد إدارة الدراسات اإلسالمية أن الدارس/
للفصل الدراسي:               مسجل بدار القرآن الكرمي مركز:            
مطور من العام الدراسي            /            م  في الصف:               
وستبدأ امتحانات الدور التكميلي يوم                 املوافق:         /        /    20م. 

وينتهى يوم                   املوافق:         /        /    20م

هذا وقد زود بهذه الشهادة بناءًا على طلبه دون حتمل الوزارة أية مسؤولية. 

مشرف املركز           

نسخة للدارس.
نسخة للمركز.
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مراقبة الشؤون الفنية - قسم شؤون الدارسني  )19(

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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ملن يهمه األمر

تشهد إدارة الدراسات اإلسالمية أن الدارس /
للفصل  مسجل مبعهد الدراسات اإلسالمية - شعبة                        مركز:    
م��ن العام الدراسي                  /                م في  الدراس����ي:                
وستبدأ امتحانات نهاية الفصل يوم                       املوافق:          الصف:              

    /       /    20م  وينتهى يوم                     املوافق:           /        /    20م

هذا وقد زود بهذه الشهادة بناءًا على طلبه دون حتمل الوزارة أية مسؤولية. 

مشرف املركز           

نسخة للدارس. 
نسخة للمركز.
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وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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ملن يهمه األمر

تشهد إدارة الدراسات اإلسالمية أن الدارس /
مسجل بــــ        شعبة              فرع                                                 للفصــــل

الدراسي:                         من العام الدراسي            /            م  في 
الصف:                ، وال يزال مستمرًا في دراسته حتى تاريخه، علمًا بأن الدراسة 

ثالثة أيام في األسبوع.

هذا وقد زود بهذه الشهادة بناءًا على طلبه دون حتمل الوزارة أية مسؤولية. 

مشرف املركز           

نسخة للدارس.
نسخة للمركز.
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وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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جلنة مراقبة التحريري

     دار القرآن الكرمي مركز:  

(  التاريخ: )       /        /       20م(  املادة:       اليوم: )   

التوقيعاالسمرقم اللجنة

1

2

3

4

5

6

7

مشرف املركز         
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وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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جلنة مراقبة الشفوي

     دار القرآن الكرمي مركز:  

(  التاريخ: )       /        /       20م(  املادة:       اليوم: )   

التوقيعاالسمرقم اللجنة

1

2

3

4

5

6

7

مشرف املركز         
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وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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ني )نظام املطور(
بيان باملواد املتبقية على الدارس

مركز: 

م
االس������م

صل 
الف

حلالي
ا

حلق لدخول الدور التكميلي
املواد املتراكمة في )املطور( وله ا

قرآن
تفسير

جتويد
حديث

عقيدة
نحو

فقه
سيرة

تاريخ إسالمي
علوم قرآن

صطلح حديث
م

ص.ب: 882 - الرمز البريدي: 80000
س: 24731761 - 24731949 - 
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مراقبة الشؤون الفنية - قسم شؤون الدارسني  )24(

ف والشؤون اإلسالمية
وزارة األوقا

إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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ني )معهد الدراسات - شعبة القرآن(
بيان باملواد املتبقية على الدارس

   مركز: 

م
االس������م

حلالي
صل ا

الف
حلق لدخول الدور التكميلي

املواد املتراكمة لقسم القرآن وله ا
قرآن

تفسير
جتويد

تالوة
لغة عربية

ف
صح

تاريخ امل

ص.ب: 882 - الرمز البريدي: 80000
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ف والشؤون اإلسالمية
وزارة األوقا

إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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ني  )معهد الدراسات - شعبة الدعوة(
بيان باملواد املتبقية على الدارس

مركز: 

م
االس������م

حلالي
صل ا

الف
حلق لدخول الدور التكميلي

املواد املتراكمة لقسم الدعوة وله ا

قرآن
تفسير

صول تفسير
أ

صطلح
حديث وم

فقه وعقيدة
صول فقه

أ
خطابة ودعوة

مراقبة الشؤون الفنية - قسم شؤون الدارسني  )26(

ف والشؤون اإلسالمية
وزارة األوقا

إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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للفصل                              لعام                        20 م
حصر أسماء اخلريجني   

املالحظاتالترتيباجلنسيةاسم اخلريجم

يتم تعبئة كشفني األول حسب الترتيب الهجائي.
الثاني حسب األعلى درجة ويرتب السجل على أساسه.

مشرف املركز كت���ب�����������ه:        
راجعه:

مراقبة الشؤون الفنية - قسم شؤون الدارسني  )27(

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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السكرتيرالشعباالسمم
عدد ايامالهاتفاملسؤول

الغياب
سبب

الغياب
عدد مرات
االتصال

نتيجة
املتابعة

 

عدد
املفصولني

عدد إيقاف
القيد

انسحاب 
من دورة مع 

االستمرار في 
املركز

عدد النقل
من املركز

عدد النقل
إلى املركز

عدد 
املستمرين

عدد
 املسجلني

الوكيل الفني:                                مشرف املركز
التاريخ: 

استمارة متابعة الدارسني الغائبني
عن شهر

1 - يتم تعبئة اجلدول )ب( من الوكيل الفني مباشرة.
2 - املتابعة شهرية وبصفة شهرية من السجل ويوضح ذلك أمام اسمه في كشف احلضور اليومي.

3 - يشطب الدارس املفصول بصفة شهرية من السجل ويوضح ذلك أمام اسمه في كشف احلضور اليومي.
4 - يكتب في نتيجة املتابعة عذر الدارس وما ينصح به لتطبيق الئحة اإلنذارات.

مراقبة الشؤون الفنية - قسم شؤون الدارسني  )28(

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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دخول الدور التكميلي

أرجو التكرم باملوافقة على دخولي الدور التكميلي للفصل الدراسي:
للسنة الدراسية:    نظرًا ألنني لم أمتكن من دخولي اختبار نهاية الفصل 

احلالي وذلك بسبب:

ومرفق طيه:

التوقيع: الفصل:    االسم:    

رأي مشرف املركز:

مشرف املركز           

قرار اإلدارة:

مدير إدارة الدراسات اإلسالمية 
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وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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تعميم داخلي 
إنذار غياب أول

بناء على تعليمات إدارة الدراسات اإلسالمية وحرصًا من دار القرآن الكريم على تحصيل العلم الشرعي وما 
له من أهمية في حياة الفرد بل المجتمع ككل، ولكي تؤدي الدار دورها على أكمل وجه.

نود إبالغ اإلخوة التالية أسماؤهم باإلنذار األول على أن يكون اإلنذار الثاني بعد
وسوف يتم شطب جميع الدارسين الذين تعدو نسبة الغياب.

)الفصل:                             (

االس������������م ماالس����������مم

                                                                                   مشرف المركز

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية - إدارة الدراسات اإلسالمية - الفروانية - ق6 - ش13 - خلف فندق كراون بالزا - بدالة 1865555 - فاكس: 24731761 - 24731949 - ص.ب: 882 - الرمز البريدي: 80000
Ministry of Awqaf and Islamic Affairs - Islamic Studies Department - Farwania - For Inquiries: 1865555 - 24734959 - Fax: 24731761 - P.O. Box: 882 Code No. 80000

www.douralquran.com

مراقبة الشؤون الفنية - قسم شؤون الدارسني  )30(

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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تعميم داخلي 
إنذار غياب ثاني

بناء على تعليمات إدارة الدراسات اإلسالمية وحرصًا من دار القرآن الكريم على تحصيل العلم الشرعي وما 
له من أهمية في حياة الفرد بل المجتمع ككل، ولكي تؤدي الدار دورها على أكمل وجه.

نود إبالغ اإلخوة التالية أسماؤهم باإلنذار الثاني على أن يكون الحرمان بعد
وسوف يتم شطب جميع الدارسين الذين تعدو نسبة الغياب.

)الفصل:                             (

االس������������م ماالس����������مم

                                                                                   مشرف المركز
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وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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إعـــــــــــــــــالن حرمان

تعلن اإلدارة أنه قد تقرر حرمان الدارسني  التالية أسماؤهم من الفصل الدراسي

)                                                                (

                    

 -7        -1

 -8        -2

 -9        -3

 -10        -4

 -11        -5

-12        -6

من دخول اختبار الفصل )        ( لعام )            ( وذلك لتجازوهم النسب املقررة للغياب حسب 

اللوائح والنظم املعمول بها في إدارة الدراسات اإلسالمية.                                           

                                                                                   مشرف المركز
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وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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منوذج فصل دارس

لقد مت فصل الدارس /
بتاريخ:        /         /        20م في الفصل الدراسي /   

وذلك لألسباب التالية:

رأي مشرف املركز:

              
   

الئحة الفصل:
1 - إذا جتاوزت نسبة الغياب 30 %.

2 - سوء السلوك.
3 - انقطاع عن الدراسة.

4 - الغش في االختبارات.

مشرف املركز                   
الوكيل املركز:

ت������وقيع�������������ه:

< النسخة األصلية لصاحب العالقة.
< نسخة إلى امللف في سجل املفصولني.
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وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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محضــر غــش

السيد الفاضل / مش���رف م��رك���ز                                      احملت��رم

رقم / نبلغكم بأن الدارس /       
املوافق:    /    /  20 م      في املادة: في يوم /     

أثناء سير امتحان: 

3- مساعدة غيره على الغش2- محاولة غ��ش1- غ������ش

5- محاولة إحداث شغب4- إحداث شغب
6- اعتداء على أحد أعضاء 

جلنة سير االمتحان 

7- محاولة اعتداء على أحد أعضاء جلنة سير االمتحان 

  مراقب اللجنة                 رئيس اللجنة  

الرجاء اتخاذ اإلجراء الالزم،،

> مع مالحظة املرفقات امللحقة.
قــرار مشرف املـركــز

يطبق البند رقم:      من الئحة اجلزاءات ضمن الالئحة العامة لالمتحانات.

مشــرف املركز 
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مراقبة الشؤون الفنية - قسم شؤون الدارسني  )34(

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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بيانات إلصدار شهادة تخرج
من  دار القرآن الكرمي 

االس����������م:

املي������الد اجلنس�����ية:      

الفصل الدراسي  مرك���������ز:     -    

هجري ميالدي     العام الدراسي:   

التق�������دير:

مالحظات 

مشرف املركز          

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية - إدارة الدراسات اإلسالمية - الفروانية - ق6 - ش13 - خلف فندق كراون بالزا - بدالة 1865555 - فاكس: 24731761 - 24731949 - ص.ب: 882 - الرمز البريدي: 80000
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مراقبة الشؤون الفنية - قسم شؤون الدارسني  )35(

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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االسمم
املبلغ

نسبة رقم احلس������اب
الترتيبالتقديراحلضور

دف
1
2
3
4
5

نظام:الصف:
1
2
3
4
5

نظام:الصف:
1
2
3
4
5

نظام:الصف:
1
2
3
4
5

نظام:الصف:
1
2
3
4
5

نظام:الصف:
1
2
3
4
5

نظام:الصف:
1
2
3
4
5

مجموع املكافآت

استمارة صرف مكافآت أوائل الدارسني لنظام املطور ومعهد الدراسات والتمهيدي

دار القرآن الكرمي: مركز
الصف:

التاريخ:        /      /       20م
نظام:

كتبه:
راجعه:

املدقق:مشرف املركز:

مالحظة: يرفق صورة البطاقة املدنية لكل دارس.
مدير اإلدارة

مراقبة الشؤون الفنية - قسم شؤون الدارسني  )36(

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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استمارة صرف مكافآت اخلريجني لدار القرآن الكرمي )نظام املطور(
التاريخ:        /      /     20مدار القرآن الكرمي: مركز

االسمم
املبلغ

نسبة رقم احلس������اب
الترتيبالتقديراحلضور دف

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

مجموع املكافآت

مراقبة الشؤون الفنية - قسم شؤون الدارسني  )37(

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 

كتبه:
راجعه:

املدقق:مشرف املركز:

مالحظة: يرفق صورة البطاقة املدنية لكل دارس.
مدير اإلدارة
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التاريخ:        /      /     20مدار القرآن الكرمي: مركز
استمارة صرف مكافآت اخلريجني ملعهد  الدراسات اإلسالمية )دعوة - قرآن(

االسمم
املبلغ

نسبة رقم احلس������اب
الترتيبالتقديراحلضور دف

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

مجموع املكافآت

مراقبة الشؤون الفنية - قسم شؤون الدارسني  )38(

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 

كتبه:
راجعه:

املدقق:مشرف املركز:

مالحظة: يرفق صورة البطاقة املدنية لكل دارس.
مدير اإلدارة
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م���دة ال����دورة )                          (

االسمم
املبلغ

نسبة رقم احلس������اب
الترتيبالتقديراحلضور دف

1
2
3

م���دة ال����دورة )                          (اسم الدورة:
1
2
3

م���دة ال����دورة )                          (اسم الدورة:
1
2
3

م���دة ال����دورة )                          (اسم الدورة:
1
2
3

م���دة ال����دورة )                          (اسم الدورة:
1
2
3

م���دة ال����دورة )                          (اسم الدورة:
1
2
3

م���دة ال����دورة )                          (اسم الدورة:
1
2
3

مجموع املكافآت

دار القرآن الكرمي: مركز
اسم الدورة:

التاريخ:        /      /       20م
استمارة صرف مكافآت أوائل الدورات 

مراقبة الشؤون الفنية - قسم شؤون الدارسني  )39(

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 

كتبه:
راجعه:

املدقق:مشرف املركز:

مالحظة: يرفق صورة البطاقة املدنية لكل دارس.
مدير اإلدارة



WO�öÝù«  UÝ«—b�« …—«œ≈WO�öÝù«  UÝ«—b�« …—«œ≈
317 ضوابط ولوائح العمل في إدارة الدراسات اإلسالمية

تقـرير عن سـير االمتحانات
        للفصل الدراسي: 

عدد الت��اريخ ال�م���ادة الي���وم 
املسجلني

عدد 
احلضور

مس���توى 
األس���ئلة

مناسبة 
األسئلة 
للوق����ت

شمول 
األسئلة 
للمنه���ج

مالحظ��ات

مش�رف املرك�ز ختم املركز          

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية - إدارة الدراسات اإلسالمية - الفروانية - ق6 - ش13 - خلف فندق كراون بالزا - بدالة 1865555 - فاكس: 24731761 - 24731949 - ص.ب: 882 - الرمز البريدي: 80000
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www.douralquran.com

مراقبة الشؤون الفنية - قسم شؤون الدارسني  )40(

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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كشف الدرجات  
اسم ال����دارس

الفص��������������ل

100

100
100

100

100

100

100

700

50

50
50

50

50

50

50

350

امل�������������ادة
الدرج�����������ةالنهاية

دورالنقاطباحلروفباألرقامالصغرىالكبرى
ال

يلي
كم

الت
 

مالحظات

القرآن الكرمي
التفسير
التجويد
احلديث
العقيدة
الف�����قه

السي��������رة
املجموع

النتيجة
التقدير

املع�������دل
الترتيب

ينقل للفصل
%النسبة املئوية

كتبه
راجعه

حتريرًا في
املوافق

ه���
م

شهادة رقم:

ختم املركز

مشرف املركز

مراقبة الشؤون الفنية - قسم شؤون الدارسني  )41(

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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كشـــــف

الفصل الدراسي:               اخلريفي    مركز :    
الفصل:    االسم:        

شهادة           
حتريري

املادة
الدرجةالنهاية

مالحظات
النقاطباحلروفباالرقامالصغرىالكبري

10050قرآن كرمي

10050تفسير

10050جتويد

10050تالوة

10050لغة عربية

10050تاريخ املصحف

600300املجموع

ينقل للفصل:  املعدل :    النتيجة:     
عدد الدارسني: الترتيب:   التقدير:       

كتبه :
راجعه:

حتريرًا في : 
املوافق:

مشرف املركز ختم املركز          

مراقبة الشؤون الفنية - قسم شؤون الدارسني  )42(

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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م لسنة           /    كشف درجات امتحان النقل الدور                األول   

مركز :

الصف  /         األول  االسم:         

التحريري 

حتريري

املادة
الدرجةالنهاية

مالحظات
باحلروفباالرقامالصغرىالكبري

4020القرآن الكرمي  والتجويد

4020التفسير

4020الفقه

4020قراءة

16080املجموع

ينقل للسنة:    النتيجة        
الترتيب: التقدير         

عدد الدارسني:         

كتبه:

راجعه:

حتريرًا في:        ربيع األول          هـ

املوافق:          مايو     م

مشرف املركز           

شهادة رقم: 1

مراقبة الشؤون الفنية - قسم شؤون الدارسني  )43(

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 



WO�öÝù«  UÝ«—b�« …—«œ≈WO�öÝù«  UÝ«—b�« …—«œ≈
321 ضوابط ولوائح العمل في إدارة الدراسات اإلسالمية

شهادة رقم 1  صفحة: 1           

اجلنسية: امليالد:     االسم:         

الثامنالسابعالسادساخلامسالرابعالثالثالثانياألولالفصل الدراسي

الدرجات

املواد الدراسية
نقاطدرجاتنقاطدرجاتنقاطدرجاتنقاطدرجاتنقاطدرجاتنقاطدرجاتنقاطدرجاتنقاطدرجات

القرآن الكرمي

التفسير

التجويد

احلديث

عقيدة/ نحو

فقه

سيرة/تاريخ 
-علوم / مصطلح

مجموع 
الدرجات

مجموع النقاط

التقدير

كشف درجات اختبارات الفصول الدراسية
بدار القرآن الكرمي

مراقبة الشؤون الفنية - قسم شؤون الدارسني  )44(

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 

تشهد إدارة الدراسات اإلسالمية بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية أن املذكور أعاله قد أمت  الدراسة في دار القرآن الكرمي 
٪ وحصل على مجموع كلي للدرجات:        بنسبة مئوية:           

وحصل على تقدير عام:      وذلك في الفصل اخلريفي   مبعدل :      ومجموع كلي للنقاط     
/  م وكان ترتيبه: )            ( من العام الدراسي:   

من مجموع الناجحني  وعددهم: )   (
حترير في:

املوافق:

مشرف املركز أي كشط أو تصليح في هذه الشهادة يلغيها        
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كشف درجات اختبارات الفصول الدراسية
مبعهد الدراسات اإلسالمية

شعبة -  القرآن الكرمي

اجلنسية: امليالد:     االسم:        

الرابعالثالثالثانياألولالفصل الدراسي

الدرجات

املواد الدراسية
نقاطدرجاتنقاطدرجاتنقاطدرجاتنقاطدرجات

القرآن الكرمي

التفسير

التجويد

التالوة

اللغة العربية

تاريخ املصحف - والقراء

مجموع الدرجات

مجموع النقاط

التقدير

مراقبة الشؤون الفنية - قسم شؤون الدارسني  )45(

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 

تشهد إدارة الدراسات اإلسالمية بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية أن املذكور أعاله قد أمت  الدراسة في دار القرآن الكرمي 
٪ وحصل على مجموع كلي للدرجات:        بنسبة مئوية:           

وحصل على تقدير عام:      وذلك في الفصل اخلريفي   مبعدل :      ومجموع كلي للنقاط     
/  م وكان ترتيبه: )            ( من العام الدراسي:   

من مجموع الناجحني  وعددهم: )   (
حترير في:

املوافق:

مشرف املركز أي كشط أو تصليح في هذه الشهادة يلغيها        
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اجلنسية: امليالد:     االسم:        

الرابعالثالثالثانياألولالفصل الدراسي

الدرجات

املواد الدراسية
نقاطدرجاتنقاطدرجاتنقاطدرجاتنقاطدرجات

القرآن الكرمي

التفسير

أصول التفسير

حديث. ومصطلح احلديث

عقيدة وأصول دعوة

الفقه

مجموع الدرجات

مجموع النقاط

التقدير

كشف درجات اختبارات الفصول الدراسية
مبعهد الدراسات اإلسالمية

شعبة -  الدعوة

مراقبة الشؤون الفنية - قسم شؤون الدارسني  )46(

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 

تشهد إدارة الدراسات اإلسالمية بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية أن املذكور أعاله قد أمت  الدراسة في دار القرآن الكرمي 
٪ وحصل على مجموع كلي للدرجات:        بنسبة مئوية:           

وحصل على تقدير عام:      وذلك في الفصل اخلريفي   مبعدل :      ومجموع كلي للنقاط     
/  م وكان ترتيبه: )            ( من العام الدراسي:   

من مجموع الناجحني  وعددهم: )   (
حترير في:

املوافق:

مشرف املركز أي كشط أو تصليح في هذه الشهادة يلغيها        
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�شهادة اإمتام القراآن الكرمي حفظًا وتالوة 

أقول أنا/                                       قرأ علّي الطالب النجيب/    
وكانت خامتته في  الشاطبية،  برواية حفص عن عاصم من طريق  كله،  الكرمي  القرآن 
يوم: )                        14 ه� - املوافق:              20م( وأجزته مبا قرأ علّي مبا أجازني به 
مشايخي من أسانيدي املذكورة وأجزته بالقراءة واإلقراء في أي مكان حّل وفي أي قطر 
نزل، وأوصيه بتقوى الله وجل في السر والعلن وأن يكون من أهل القرآن قواًل وعماًل 
والدعاة  العاملني،  العلماء  به سبيل  أن يسلك  وتعالى  وأسأله سبحانه  وسلوكًا،  وخلقًا 
املخلصني، وال ينساني ومشايخي من الدعوات الصاحلة، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا في 
القول والعمل وأن يجنبنا اخلطأ والزلل، واحلمد لله أواًل وآخرًا وظاهرًا وباطنًا،  وصلى 

الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والله ولي التوفيق،،،

حررت في يوم:       من شهر          عام       14 ه�
 امل���واف���������������ق:        من شهر           عام       20 م

احملفــظ   

          مشــرف املركـــز

مدير إدارة الدراسات اإلسالمية        

دار القرآن الكرمي � مركز:  
العام الدراسي:      14 ه� /     20 م 

مراقبة الشؤون الفنية - قسم شؤون الدارسني  )47(

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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                                                                                 ختم املركز                       مشر

ني نهاية االختبارات مباشرة.
مالحظه: يتم اإلرسال إلى قسم شؤون الدارس

العام الداسي:              /               /
صل الدراسي

الف
املركز:

مراقبة الشؤون الفنية - قسم شؤون الدارسني  )54(

ص.ب: 882 - الرمز البريدي: 80000
س: 24731761 - 24731949 - 

ف فندق كراون بالزا - بدالة 1865555 - فاك
ش13 - خل

ف والشؤون اإلسالمية - إدارة الدراسات اإلسالمية - الفروانية - ق6 - 
وزارة األوقا

M
inistry of Aw

qaf and Islam
ic A

ffairs - Islam
ic Studies D

epartm
ent - Farw

ania - For Inquiries: 1865555 - 24734959 - Fax: 24731761 - P.O
. Box: 882 C

ode N
o. 80000

w
w

w.douralquran.com

ف والشؤون اإلسالمية
وزارة األوقا

إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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ف :  "                  "
ني  / الص

ف تـســجيـل الدارسـيـن  مبراكز األترجة - الفائق
كـشـ

م
االس���م

جلنسية
ا

امليالد
املؤهل 
العلمي

الوظيفة
الع�ن��وان

الرقم املدن�ي
ف

الهات
تاريخ 

االلتحاق
املالحظات

123456789101112131415

ف املركز
                مشر

ختم املركز        
                                      

                                حرر بتاريخ:      /      /       
 

 
 

كتبه:

ني باإلدارة.
ف إلى قسم شؤون الدارس

صل الربيعي.  -  ترسل جميع الكشو
س 3 بالف

خلريفي ونهاية شهر مار
صل ا

مالحظه:  - ترسل نهاية شهر نوفمبر 11 بالف

مراقبة الشؤون الفنية - قسم شؤون الدارسني  )55(

ص.ب: 882 - الرمز البريدي: 80000
س: 24731761 - 24731949 - 

ف فندق كراون بالزا - بدالة 1865555 - فاك
ش13 - خل

ف والشؤون اإلسالمية - إدارة الدراسات اإلسالمية - الفروانية - ق6 - 
وزارة األوقا

M
inistry of Aw

qaf and Islam
ic A

ffairs - Islam
ic Studies D

epartm
ent - Farw

ania - For Inquiries: 1865555 - 24734959 - Fax: 24731761 - P.O
. Box: 882 C

ode N
o. 80000

w
w

w.douralquran.com

ف والشؤون اإلسالمية
وزارة األوقا

إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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ف :  "                  "
ص

جتهدين  / ال
جة - امل

مبراكز  األتر
جيـل الدارسـيـن 

ف تـســ
كـشـ

م
االس���م

جلنسية
ا

امليالد
املؤهل 
العلمي

الوظيفة
الع�ن��وان

الرقم املدن�ي
ف

الهات
تاريخ 

االلتحاق
املالحظات

123456789101112131415

ف املركز
ختم املركز                       مشر

                             
                                حرر بتاريخ:      /      /                

 
 

 
 

كتبه:

ني باإلدارة.
ف إلى قسم شؤون الدارس

صل الربيعي.  -  ترسل جميع الكشو
س 3 بالف

خلريفي ونهاية شهر مار
صل ا

مالحظه:   ترسل نهاية شهر نوفمبر 11 بالف

ص.ب: 882 - الرمز البريدي: 80000
س: 24731761 - 24731949 - 

ف فندق كراون بالزا - بدالة 1865555 - فاك
ش13 - خل

ف والشؤون اإلسالمية - إدارة الدراسات اإلسالمية - الفروانية - ق6 - 
وزارة األوقا

M
inistry of Aw

qaf and Islam
ic A

ffairs - Islam
ic Studies D

epartm
ent - Farw

ania - For Inquiries: 1865555 - 24734959 - Fax: 24731761 - P.O
. Box: 882 C

ode N
o. 80000

w
w

w.douralquran.com

مراقبة الشؤون الفنية - قسم شؤون الدارسني  )56(

ف والشؤون اإلسالمية
وزارة األوقا

إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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ف :  "                  "
ص

جة - املتميزين  / ال
مبراكز  األتر

جيـل الدارسـيـن 
ف تـســ

كـشـ

م
االس���م

جلنسية
ا

امليالد
املؤهل 
العلمي

الوظيفة
الع�ن��وان

الرقم املدن�ي
ف

الهات
تاريخ 

االلتحاق
املالحظات

123456789101112131415

ف املركز
ختم املركز                       مشر

                             
                                حرر بتاريخ:      /      /                

 
 

 
 

كتبه:

ني باإلدارة.
ف إلى قسم شؤون الدارس

صل الربيعي.  -  ترسل جميع الكشو
س 3 بالف

خلريفي ونهاية شهر مار
صل ا

مالحظه:   ترسل نهاية شهر نوفمبر 11 بالف

ص.ب: 882 - الرمز البريدي: 80000
س: 24731761 - 24731949 - 

ف فندق كراون بالزا - بدالة 1865555 - فاك
ش13 - خل

ف والشؤون اإلسالمية - إدارة الدراسات اإلسالمية - الفروانية - ق6 - 
وزارة األوقا

M
inistry of Aw

qaf and Islam
ic A

ffairs - Islam
ic Studies D

epartm
ent - Farw

ania - For Inquiries: 1865555 - 24734959 - Fax: 24731761 - P.O
. Box: 882 C

ode N
o. 80000

w
w

w.douralquran.com

مراقبة الشؤون الفنية - قسم شؤون الدارسني  )57(

ف والشؤون اإلسالمية
وزارة األوقا

إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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ف :  "                  "
ص

حية - القرآن  / ال
صال

مبراكز املؤسسات اإل
جيـل الدارسـيـن 

ف تـســ
كـشـ

م
االس���م

جلنسية
ا

امليالد
املؤهل 
العلمي

الوظيفة
الع�ن��وان

الرقم املدن�ي
ف

الهات
تاريخ 

االلتحاق
املالحظات

123456789101112131415

ف املركز
       مشر

ختم املركز                 
                

                              حرر بتاريخ:      /      /                              
 

 
 

كتبه:

ني باإلدارة.
ف إلى قسم شؤون الدارس

صل الربيعي.  -  ترسل جميع الكشو
س 3 بالف

خلريفي ونهاية شهر مار
صل ا

مالحظه:   ترسل نهاية شهر نوفمبر 11 بالف
ص.ب: 882 - الرمز البريدي: 80000

س: 24731761 - 24731949 - 
ف فندق كراون بالزا - بدالة 1865555 - فاك

ش13 - خل
ف والشؤون اإلسالمية - إدارة الدراسات اإلسالمية - الفروانية - ق6 - 

وزارة األوقا
M

inistry of Aw
qaf and Islam

ic A
ffairs - Islam

ic Studies D
epartm

ent - Farw
ania - For Inquiries: 1865555 - 24734959 - Fax: 24731761 - P.O

. Box: 882 C
ode N

o. 80000
w

w
w.douralquran.com

مراقبة الشؤون الفنية - قسم شؤون الدارسني  )58(

ف والشؤون اإلسالمية
وزارة األوقا

إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 



WO�öÝù«  UÝ«—b�« …—«œ≈
≈WO�öÝù«  UÝ«—b�« …—«œضوابط ولوائح العمل في إدارة الدراسات اإلسالمية336

ف :  "                  "
ص

حية - املطور  / ال
صال

مبراكز  املؤسسات اإل
جيـل الدارسـيـن 

ف تـســ
كـشـ

م
االس���م

جلنسية
ا

امليالد
املؤهل 
العلمي

الوظيفة
الع�ن��وان

الرقم املدن�ي
ف

الهات
تاريخ 

االلتحاق
املالحظات

123456789101112131415

ف املركز
       مشر

ختم املركز                 
                

                              حرر بتاريخ:      /      /                              
 

 
 

كتبه:

ني باإلدارة.
ف إلى قسم شؤون الدارس

صل الربيعي.  -  ترسل جميع الكشو
س 3 بالف

خلريفي ونهاية شهر مار
صل ا

مالحظه:   ترسل نهاية شهر نوفمبر 11 بالف
ص.ب: 882 - الرمز البريدي: 80000

س: 24731761 - 24731949 - 
ف فندق كراون بالزا - بدالة 1865555 - فاك

ش13 - خل
ف والشؤون اإلسالمية - إدارة الدراسات اإلسالمية - الفروانية - ق6 - 

وزارة األوقا
M

inistry of Aw
qaf and Islam

ic A
ffairs - Islam

ic Studies D
epartm

ent - Farw
ania - For Inquiries: 1865555 - 24734959 - Fax: 24731761 - P.O

. Box: 882 C
ode N

o. 80000
w

w
w.douralquran.com

مراقبة الشؤون الفنية - قسم شؤون الدارسني  )59(

ف والشؤون اإلسالمية
وزارة األوقا

إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 



WO�öÝù«  UÝ«—b�« …—«œ≈WO�öÝù«  UÝ«—b�« …—«œ≈
337 ضوابط ولوائح العمل في إدارة الدراسات اإلسالمية

حية - الدورات  / اسم الدورة :  "                  "
صال

مبراكز  املؤسسات اإل
جيـل الدارسـيـن 

ف تـســ
كـشـ

م
االس���م

جلنسية
ا

امليالد
املؤهل 
العلمي

الوظيفة
الع�ن��وان

الرقم املدن�ي
ف

الهات
تاريخ 

االلتحاق
املالحظات

123456789101112131415

ف املركز
            مشر

ختم املركز           
                                          

                                حرر بتاريخ:      /      /   
 

 
 

كتبه:

ني باإلدارة.
ف إلى قسم شؤون الدارس

صل الربيعي.  -  ترسل جميع الكشو
س 3 بالف

خلريفي ونهاية شهر مار
صل ا

مالحظه:   ترسل نهاية شهر نوفمبر 11 بالف

مراقبة الشؤون الفنية - قسم شؤون الدارسني  )60(

ص.ب: 882 - الرمز البريدي: 80000
س: 24731761 - 24731949 - 

ف فندق كراون بالزا - بدالة 1865555 - فاك
ش13 - خل

ف والشؤون اإلسالمية - إدارة الدراسات اإلسالمية - الفروانية - ق6 - 
وزارة األوقا

M
inistry of Aw

qaf and Islam
ic A

ffairs - Islam
ic Studies D

epartm
ent - Farw

ania - For Inquiries: 1865555 - 24734959 - Fax: 24731761 - P.O
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o. 80000

w
w

w.douralquran.com

ف والشؤون اإلسالمية
وزارة األوقا

إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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ف :  "                  "
ص

حية - الدعوة  / ال
صال

مبراكز  املؤسسات اإل
جيـل الدارسـيـن 

ف تـســ
كـشـ

م
االس���م

جلنسية
ا

امليالد
املؤهل 
العلمي

الوظيفة
الع�ن��وان

الرقم املدن�ي
ف

الهات
تاريخ 

االلتحاق
املالحظات

123456789101112131415

ف املركز
           مشر

ختم املركز             
                                حرر بتاريخ:      /      /                                          

 
 

 
كتبه:

ني باإلدارة.
ف إلى قسم شؤون الدارس

صل الربيعي.  -  ترسل جميع الكشو
س 3 بالف

خلريفي ونهاية شهر مار
صل ا

مالحظه:   ترسل نهاية شهر نوفمبر 11 بالف

ص.ب: 882 - الرمز البريدي: 80000
س: 24731761 - 24731949 - 

ف فندق كراون بالزا - بدالة 1865555 - فاك
ش13 - خل

ف والشؤون اإلسالمية - إدارة الدراسات اإلسالمية - الفروانية - ق6 - 
وزارة األوقا

M
inistry of Aw

qaf and Islam
ic A

ffairs - Islam
ic Studies D

epartm
ent - Farw

ania - For Inquiries: 1865555 - 24734959 - Fax: 24731761 - P.O
. Box: 882 C

ode N
o. 80000

w
w

w.douralquran.com

مراقبة الشؤون الفنية - قسم شؤون الدارسني  )61(

ف والشؤون اإلسالمية
وزارة األوقا

إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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خلتمة   :  "                  "
حية - ا

صال
مبراكز  املؤسسات اإل

جيـل الدارسـيـن 
ف تـســ

كـشـ

م
االس���م

جلنسية
ا

امليالد
املؤهل 
العلمي

الوظيفة
الع�ن��وان

الرقم املدن�ي
ف

الهات
تاريخ 

االلتحاق
املالحظات

123456789101112131415

ف املركز
       مشر

ختم املركز                 
                

                              حرر بتاريخ:      /      /                              
 

 
 

كتبه:

ني باإلدارة.
ف إلى قسم شؤون الدارس

صل الربيعي.  -  ترسل جميع الكشو
س 3 بالف

خلريفي ونهاية شهر مار
صل ا

مالحظه:   ترسل نهاية شهر نوفمبر 11 بالف

ص.ب: 882 - الرمز البريدي: 80000
س: 24731761 - 24731949 - 

ف فندق كراون بالزا - بدالة 1865555 - فاك
ش13 - خل

ف والشؤون اإلسالمية - إدارة الدراسات اإلسالمية - الفروانية - ق6 - 
وزارة األوقا

M
inistry of Aw

qaf and Islam
ic A

ffairs - Islam
ic Studies D

epartm
ent - Farw

ania - For Inquiries: 1865555 - 24734959 - Fax: 24731761 - P.O
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ode N
o. 80000

w
w

w.douralquran.com

مراقبة الشؤون الفنية - قسم شؤون الدارسني  )62(

ف والشؤون اإلسالمية
وزارة األوقا

إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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حلة التمهيدي  / السنة :  "                  "
مبر

جيـل الدارسـيـن 
ف تـســ

كـشـ

م
االس���م

جلنسية
ا

امليالد
املؤهل 
العلمي

الوظيفة
الع�ن��وان

الرقم املدن�ي
ف

الهات
تاريخ 

االلتحاق
املالحظات

123456789101112131415

ف املركز
       مشر

ختم املركز                 
                

                              حرر بتاريخ:      /      /                              
 

 
 

كتبه:

ني باإلدارة.
ف إلى قسم شؤون الدارس

صل الربيعي.  -  ترسل جميع الكشو
س 3 بالف

خلريفي ونهاية شهر مار
صل ا

مالحظه:   ترسل نهاية شهر نوفمبر 11 بالف

ص.ب: 882 - الرمز البريدي: 80000
س: 24731761 - 24731949 - 

ف فندق كراون بالزا - بدالة 1865555 - فاك
ش13 - خل

ف والشؤون اإلسالمية - إدارة الدراسات اإلسالمية - الفروانية - ق6 - 
وزارة األوقا

M
inistry of Aw

qaf and Islam
ic A

ffairs - Islam
ic Studies D

epartm
ent - Farw

ania - For Inquiries: 1865555 - 24734959 - Fax: 24731761 - P.O
. Box: 882 C

ode N
o. 80000

w
w

w.douralquran.com

مراقبة الشؤون الفنية - قسم شؤون الدارسني  )63(

ف والشؤون اإلسالمية
وزارة األوقا

إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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جيـل الدارسـيـن - الدورات  / اسم الدورة :  "                  "
ف تـســ

كـشـ

م
االس���م

جلنسية
ا

امليالد
املؤهل 
العلمي

الوظيفة
الع�ن��وان

الرقم املدن�ي
ف

الهات
تاريخ 

االلتحاق
املالحظات

123456789101112131415

ف املركز
       مشر

ختم املركز                 
                

                              حرر بتاريخ:      /      /                              
 

 
 

كتبه:

ني باإلدارة.
ف إلى قسم شؤون الدارس

صل الربيعي.  -  ترسل جميع الكشو
س 3 بالف

خلريفي ونهاية شهر مار
صل ا

مالحظه:   ترسل نهاية شهر نوفمبر 11 بالف

ص.ب: 882 - الرمز البريدي: 80000
س: 24731761 - 24731949 - 

ف فندق كراون بالزا - بدالة 1865555 - فاك
ش13 - خل

ف والشؤون اإلسالمية - إدارة الدراسات اإلسالمية - الفروانية - ق6 - 
وزارة األوقا

M
inistry of Aw

qaf and Islam
ic A

ffairs - Islam
ic Studies D

epartm
ent - Farw

ania - For Inquiries: 1865555 - 24734959 - Fax: 24731761 - P.O
. Box: 882 C

ode N
o. 80000

w
w

w.douralquran.com

مراقبة الشؤون الفنية - قسم شؤون الدارسني  )64(

ف والشؤون اإلسالمية
وزارة األوقا

إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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ف :  "                  "
ص

جيـل الدارسـيـن - مطور  / ال
ف تـســ

كـشـ

م
االس���م

جلنسية
ا

امليالد
املؤهل 
العلمي

الوظيفة
الع�ن��وان

الرقم املدن�ي
ف

الهات
تاريخ 

االلتحاق
املالحظات

123456789101112131415

ف املركز
       مشر

ختم املركز                 
                

                              حرر بتاريخ:      /      /                              
 

 
 

كتبه:

ني باإلدارة.
ف إلى قسم شؤون الدارس

صل الربيعي.  -  ترسل جميع الكشو
س 3 بالف

خلريفي ونهاية شهر مار
صل ا

مالحظه:   ترسل نهاية شهر نوفمبر 11 بالف

ص.ب: 882 - الرمز البريدي: 80000
س: 24731761 - 24731949 - 

ف فندق كراون بالزا - بدالة 1865555 - فاك
ش13 - خل

ف والشؤون اإلسالمية - إدارة الدراسات اإلسالمية - الفروانية - ق6 - 
وزارة األوقا

M
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ic Studies D
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ent - Farw

ania - For Inquiries: 1865555 - 24734959 - Fax: 24731761 - P.O
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ode N
o. 80000

w
w

w.douralquran.com

مراقبة الشؤون الفنية - قسم شؤون الدارسني  )65(

ف والشؤون اإلسالمية
وزارة األوقا

إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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ف :  "                  "
ص

جيـل الدارسـيـن - قسم الدعوة  / ال
ف تـســ

كـشـ

م
االس���م

جلنسية
ا

امليالد
املؤهل 
العلمي

الوظيفة
الع�ن��وان

الرقم املدن�ي
ف

الهات
تاريخ 

االلتحاق
املالحظات

123456789101112131415

ف املركز
       مشر

ختم املركز                 
                

                              حرر بتاريخ:      /      /                              
 

 
 

كتبه:

ني باإلدارة.
ف إلى قسم شؤون الدارس

صل الربيعي.  -  ترسل جميع الكشو
س 3 بالف

خلريفي ونهاية شهر مار
صل ا

مالحظه:  -ترسل نهاية شهر نوفمبر 11 بالف

ص.ب: 882 - الرمز البريدي: 80000
س: 24731761 - 24731949 - 

ف فندق كراون بالزا - بدالة 1865555 - فاك
ش13 - خل

ف والشؤون اإلسالمية - إدارة الدراسات اإلسالمية - الفروانية - ق6 - 
وزارة األوقا

M
inistry of Aw

qaf and Islam
ic A

ffairs - Islam
ic Studies D

epartm
ent - Farw

ania - For Inquiries: 1865555 - 24734959 - Fax: 24731761 - P.O
. Box: 882 C

ode N
o. 80000

w
w

w.douralquran.com

مراقبة الشؤون الفنية - قسم شؤون الدارسني  )66(

ف والشؤون اإلسالمية
وزارة األوقا

إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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ف :  "                  "
ص

جيـل الدارسـيـن - قسم القرآن  / ال
ف تـســ

كـشـ

م
االس���م

جلنسية
ا

امليالد
املؤهل 
العلمي

الوظيفة
الع�ن��وان

الرقم املدن�ي
ف

الهات
تاريخ 

االلتحاق
املالحظات

123456789101112131415

ف املركز
       مشر

ختم املركز                 
                

                              حرر بتاريخ:      /      /                              
 

 
 

كتبه:

ني باإلدارة.
ف إلى قسم شؤون الدارس

صل الربيعي.  -  ترسل جميع الكشو
س 3 بالف

خلريفي ونهاية شهر مار
صل ا

مالحظه:  ترسل نهاية شهر نوفمبر 11 بالف

ص.ب: 882 - الرمز البريدي: 80000
س: 24731761 - 24731949 - 

ف فندق كراون بالزا - بدالة 1865555 - فاك
ش13 - خل

ف والشؤون اإلسالمية - إدارة الدراسات اإلسالمية - الفروانية - ق6 - 
وزارة األوقا

M
inistry of Aw

qaf and Islam
ic A

ffairs - Islam
ic Studies D

epartm
ent - Farw

ania - For Inquiries: 1865555 - 24734959 - Fax: 24731761 - P.O
. Box: 882 C

ode N
o. 80000

w
w

w.douralquran.com

مراقبة الشؤون الفنية - قسم شؤون الدارسني  )67(

ف والشؤون اإلسالمية
وزارة األوقا

إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 
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خلتمة    :  "                  "
جيـل الدارسـيـن - ا

ف تـســ
كـشـ

م
االس���م

جلنسية
ا

امليالد
املؤهل 
العلمي

الوظيفة
الع�ن��وان

الرقم املدن�ي
ف

الهات
تاريخ 

االلتحاق
املالحظات

123456789101112131415

ف املركز
       مشر

ختم املركز                 
                

                              حرر بتاريخ:      /      /                              
 

 
 

كتبه:

ني باإلدارة.
ف إلى قسم شؤون الدارس

صل الربيعي.  -  ترسل جميع الكشو
س 3 بالف

خلريفي ونهاية شهر مار
صل ا

مالحظه:  ترسل نهاية شهر نوفمبر 11 بالف

ص.ب: 882 - الرمز البريدي: 80000
س: 24731761 - 24731949 - 

ف فندق كراون بالزا - بدالة 1865555 - فاك
ش13 - خل

ف والشؤون اإلسالمية - إدارة الدراسات اإلسالمية - الفروانية - ق6 - 
وزارة األوقا

M
inistry of Aw

qaf and Islam
ic A

ffairs - Islam
ic Studies D

epartm
ent - Farw

ania - For Inquiries: 1865555 - 24734959 - Fax: 24731761 - P.O
. Box: 882 C

ode N
o. 80000

w
w

w.douralquran.com

مراقبة الشؤون الفنية - قسم شؤون الدارسني  )68(

ف والشؤون اإلسالمية
وزارة األوقا

إدارة الــدراســــــات اإلســالمية 


