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261 ضوابط ولوائح العمل في إدارة الدراسات اإلسالمية

ثالثًا: الئحة وضوابط احتساب الثالثة األوائل في نظام الدورات

1( يح������دد املتفوقون األوائل احلاصلون على امتياز م������ن األول إلى الثالث في نظام الدورات عن طريق 
املجموع الكلي للدرجات.

2( إذا تساوى دارسان في مجموع الدرجات ينظر للغياب ويقدم أكثرهم حضوراً.
3( إذا تساوى دارسان فيما سبق فيتم إجراء القرعة بني املتساويني في الدورة.

الضوابط
أ ��� تش������مل املكافآت الثالثة األوائل في كل مس������توى في الدورات، فإذا كان في الدورة الواحدة، كدورة 
الفقه مثاًل ثالث مس������تويات »األول - الثاني - الثالث« فإن عدد املتفوقني س������يكون تس������عة متفوقني 

وهكذا.
ب- يحق للدارس أن يشارك خالل الفصل الدراسي الواحد في ثالث دورات مختلفة )فصلية – شهرية 

�� أسبوعية( ويحصل املتفوق على املكافأة في الدورات الثالث في الفصل الواحد.
ت- الدورات السنوية تقسم على فصلني دراسيني، وكل فصل له االختبار اخلاص به، واملكافأة املخصصة 

للمتفوقني.
ث- الدارس ال يحصل على أكثر من مكافأة واحدة في الفصل الدراس������ي إذا كان مش������اركاً في أكثر من 

دورة متساوية في الزمن، كأن تكون كلها دورات شهرية.
ج�������- الثالثة األوائ������ل في الدورات هم الذين اجتازوا االختبارات املقررة للدورة، ويحس������ب الترتيب من 
خالل الدرجات التي حصلوا عليها، أما الدارس الذي لم يدخل االختبار فيعطى شهادة حضور دورة 

فقط.
ح-  يجب أن تكون نسبة احلضور 70% وإذا جتاوزت نسبة غياب الدارس احلد املسموح به وهو )30 %(  

بعذر مقبول - فإنه يستبعد من قائمة الثالثة األوائل حتى لو حصل على أعلى الدرجات.
خ� - يجب كتابة اس������م املتفوق حس������ب البطاق������ة املدنية، وإذا كان هناك أي خطأ في االس������م، فلن يتم 

الصرف من قبل الوزارة وترفق صورة البطاقة املدنية لكل دارس.
د- ترس������ل كش������وف املتفوقني بعد اعتمادها رس������ميا من قبل املش������رف أو املش������رفة ووضع ختم املركز 

عليها.
ر- ترسل استمارات األوائل مصحوبة بكشوف الدرجات لتتم عملية التدقيق.

ز- ترس������ل اس������تمارات األوائل جلميع الدورات خالل موعد أقصاه األس������بوع التال������ي المتحانات نهاية 
الفصل.

ض- يجب تعبئة أسماء األوائل مطبوعة بالنموذج املعتمد وعدم تعبئة أي منوذج آخر.


