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مكافآت أوائل الدارسني  

1.  ترسل الكشوف مستوفاة بأسماء األوائل في موعد أقصاه أسبوع بعد إعالن النتائج في املركز.
2. االلتزام بصيغة النموذج املرسل من قبل اإلدارة.

3. الترتيب يكون من األول إلى اخلامس في االستمارة.
4. كتابة اسم الدارس املستحق للمكافأة رباعياً مطابقاً للبطاقة املدنية أو الهوية املعتمدة.

5. عدم تعبئة الكشوف بخط اليد وتكون مطبوعة.
6. ترفق صور البطاقات املدنية مع كشوف األوائل. 

7. التنبيه على أوائل الدارسن بصرف الشيكات املعتمدة لهم قبل مرور مدة الصرف والتي تقدر بستة 
أشهر من تاريخ إصدار الشيك. 

8. رد كعوب الشيكات التي مت تسليمها للدارسن وكذلك الشيكات التي لم يتم استالمها لقسم الشؤون 
املالية.

مكافأة أوائل الدارسني في دور القرآن الكرمي

مبلغ املكافأةالترتيب

100 د.كاألول 

90 د.كالثاني 

80 د.كالثالث

70 د.كالرابع 

60 د.كاخلامس 
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مكافأة أوائل الدارسني في الدورات الشهرية

مبلغ املكافأةالترتيب

40 د.كاألول 

30 د.كالثاني 

20 د.كالثالث

مكافأة أوائل الدارسني في الدورات األسبوعية

مبلغ املكافأةالترتيب

20 د.كاألول 

15 د.كالثاني 

10 د.كالثالث

مكافأة أوائل الدارسني في مراكز الدورات

مبلغ املكافأةالترتيب

100 د.كاألول 

90 د.كالثاني 

80 د.كالثالث
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القرار الوزاري املنظم لصرف أوائل الدارسني واخلريجني

قرار وزاري رقم 2 /2005

مكتب الوزير:
- بعد اإلطالع على قانون ونظام اخلدمة املدنية لسنة 79 م.

- وعلى القرار اإلداري رقم 2347/ 2004 املؤرخ 2004/11/17 بشأن منح مكافأة ألوائل الدارسن 
واخلريجن بدور القرآن الكرمي ومعهد الدراسات اإلسالمية.

- وعلى القرار اإلداري رقم 2005/1139 املؤرخ 2005/5/8 بشأن منح مكافأة لدارسن ودارسات 
ملتقى السراج املنير.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قـــــرر 

أواًل: منح مكافآت ألوائل الدارسن واخلريجن بدور القرآن الكرمي ومعهد الدراسات اإلسالمية 
خالل العام الدراسي 2006/2005 وفقاً للجدول التالي:

أ- أوائل الدارسن:
   

مبلغ املكافأةالترتيب

100 د.كاألول

90 د.كالثاني

80 د.كالثالث

70 د. كالرابع

60 د.كاخلامس

ب- أوائل الدورات في دور القرآن الكرمي نظام الدورات:
 

مكافأة الدورات األسبوعيةمكافأة الدورات الشهريةمكافأة الدورات الفصليةالترتيب

20 د.ك40 د.ك100 د.كاألول

15 د.ك30 د.ك90 د.كالثاني

10 د.ك20 د.ك80 د.كالثالث

ثانيًا: منح مكافآت لدارسي ودارسات ملتقى السراج املنير خالل العام الدراسي 2006/2005 وفقاً 
للجدول التالي:
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مقبولجيدجيد جدًاامتيازاملرحلة واملستوى

40 د.ك50 د.ك60 د.كالثالث اإلبتدائي

40 د.ك 50 د.ك60 د.كالرابع اإلبتدائي

40 د.ك50 د.ك60 د.كاخلامس اإلبتدائي

50 د. ك60 د.ك70 د.كالسادس/ املتوسط

50 د.ك60 د.ك70 د.كالسابع /املتوسط

50 د.ك60 د.ك70 د. كالثامن/ املتوسط

ثالثًا: منح مكافآت املسابقات الثقافية وفقًا للجدول التالي:
 

اخلامسالرابعالثالثالثانياألولاملركز
50 د.ك100 د.ك150 د.ك200 د.ك250 د.كقيمة املكافأة

رابعًا: منح مكافآت ملركز الصم والبكم بدور القرآن الكرمي خالل العام الدراسي 2006/2005 وفقًا 
للجدول التالي:

 
مقبولجيدجيد جدًاامتيازالتقدير

60 د.ك70 د.ك80 د.ك90 د.كقيمة املكافأة
خامسًا: متنح مكافآت شهريةلدعم السجني وقيمتها )100 د. ك(.

سادسًا: مينح خريجو دور القرآن الكرمي )نظام املطور( مكافأة تخرج قدرها 100 د.ك وكذلك حفظة كتاب الله من الدارسني مبراكز  
دور القرآن الكرمي في املؤسسات اإلصالحية.

سابعًا: مينح خريجو معهد الدراسات اإلسالمية شعبتي الدعوة والقرآن الكرمي مكافأة تخرج قدرها 150 د.ك.
ثامنًا: تصرف مكافأة للدارسني والدارسات بحلقات حتفيظ القرآن الكرمي نظير احلفظ وااللتزام باحلضور حسب التقدير لكل دورة 

على النحو التالي: 

البيان
قيمة املكافأة

جيدجيدجدًاممتاز
604020حزب

806040حزبان
1008060ثالثة  أحزاب
12010080أربعة أحزاب

140120100خمسة أحزاب
160140120ستة أحزاب

تاسعًا: تصرف مكافأة لدارسي ودارسات مراكز تخريج احلفظة في احملافظات الستة مبقدار 200 د.ك لكل دورة.
عاشرًا: تصرف مكافأة إعداد وتأهيل الدارسني للمسابقات الدولية مبقدار 200 د.ك لكل دورة 

حادي عشر: تصرف مكافأة للقارئ الصغير مبقدار 50 د.ك لكل دورة.



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

ثاني عشر: تصرف مكافأة للمشاركني بحلقات القراءات العشر املتخصصة حسب التقدير على النحو التالي:
 

مقدار املكافأة السنويةالبيان

800تقدير امتياز

600تقدير جيد جدًا 

400تقدير جيد

ثالث عشر: تصرف مكافأة حللقات تصحيح القراءات مبقدار 200 د.ك.
رابع عشر: تصرف مكافأة للمشاركني بحلقات السند املتخصصة حسب التقدير على النحو التالي:

 

مقدار املكافأة السنويةالبيان

800تقدير امتياز

600تقدير جيد جدًا 

400تقدير جيد

خامس عشر: تصرف مكافأة للدارسني املتميزين في حفظ القرآن الكرمي حسب األجزاء على النحو التالي:

 املكافأة السنويةالبيان

800حفظ القرآن الكرمي

600حفظ 25 جزء 

400حفظ 20 جزء 

300حفظ 15 جزء

200حفظ 10 جزء

100حفظ 5 جزء
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سادس عشر: تصرف مكافأة ذوي االحتياجات اخلاصة وحلقات منهج وزارة التربية للمرحلة اإلبتدائية ورياض األطفال 
حسب التقدير كما هو موضح على النحو التالي:

البيان
قيمة املكافأة

جيدجيدجدًاممتاز

604020حزب

806040حزبان

1008060ثالثة  أحزاب

12010080أربعة أحزاب

140120100خمسة أحزاب

160140120ستة أحزاب

القرآن  وإدارة شؤون  الدراسات اإلسالمية  إدارة  به  تفيد  السابقة حسبما  املكافآت  املالية  الشؤون  إدارة  سابع عشر: تصرف 
الكرمي وفقًا لالعتمادات املقررة بامليزانية.

ثامن عشر: على السيد وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.

           وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
 


