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259 ضوابط ولوائح العمل في إدارة الدراسات اإلسالمية

أواًل: الئحة وضوابط احتساب اخلمسة األوائل في دور القرآن الكرمي
 والعلوم الشرعية ومعهد الدراسات

< مينح اخلمسة األوائل من الدارسني والدارسات في كل فصل دراسي مكافأة التفوق،
 ويسلك في كيفية احتسابها الطريقة التالية:

1��� يحدد املتفوقون األوائل من األول إلى اخلامس عن طريق مجموع النقاط.
2�� إذا تساوى دارسان في النقاط ينظر إلى املجموع الكلي للدرجات.

3��� إذا تساوى دارسان فأكثر في النقاط واملجموع الكلي فيقدم أقلهم غياباً.
4��� إذا تساوى دارسان فأكثر في نسبة احلضور يقدم أعالهما درجة في مادة القرآن الكرمي. 

5��� إذا تس������اوى دارسان فأكثر في درجة القرآن الكرمي يقدم أعالهما درجة في مادة التجويد)باستثناء 
شعبة الدعوة(.

6��� إذا تساوى دارسان فأكثر في كل ماسبق، يتم إجراء القرعة بينهم بحضورهم إن أمكن.
< إذا مت اتباع الطريقة الس������ابقة فإنه لن يوجد بني املتفوقني أول أو ثان مكرر وهكذا، وبناء عليه فإنه 

يجب أن تخلو الكشوف من كلمة )مكرر( نهائياً.

الضوابط:
أ( الدارس الذي ينجح في جميع مواد الفصل وعليه مواد سابقة، يصنف في فئة املنقولني، وال يصنف 

في فئة الناجحني، وبالت�ال�ي ال ي�وض�ع اسمه ضمن اخلمس�ة األوائل املستحقني للمكافأة.
ب( الدارس الذي يحصل على تقدير »جيد جداً« فما دون ال يحسب من اخلمسة األوائل.

ج( تش������مل املكافأة اخلمس������ة األوائل في كل شعبة من الفصل الدراس������ي الواحد، فإذا كان في الفصل 
الواحد ثالث شعب مثاًل )أ، ب، ج( فإن عدد املتفوقني سيكون خمسة عشر متفوقاً.

د( مكافأة املتفوقني في التمهيدي سنوية وليست فصلية.
ه�( يجب كتابة اسم املتفوق حسب البطاقة املدنية، وإذا كان هناك أي خطأ في االسم فلن يتم الصرف 

من قبل الوزارة. وترفق صورة البطاقة املدنية لكل دارس.
و( يجب أن تكون نسبة احلضور 70% وإذا جتاوزت نسبة غياب الدارس احلد املسموح به وهو 30% بعذر 

مقبول. فإنه يستبعد من قائمة اخلمسة األوائل حتى ولو حصل على أعلى الدرجات. 
ز( ترسل كشوف املتفوقني بعد اعتمادها رسمياً من قبل املشرف أو املشرفة ووضع ختم املركز عليها.

ح( ترسل استمارة األوائل مصحوبة بكشوف الدرجات لتتم عملية التدقيق.
ط( ترسل استمارات األوائل خالل موعد أقصاه األسبوع التالي المتحانات نهاية الفصل.

ي( يجب تعبئة اسماء األوائل مطبوعة بالنموذج املعتمد، وعدم تعبئة أي منوذج آخر.
ك( يرسل كشف احلضور للخمسة األوائل من كل مركز.


