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خامسًا: الئحة وضوابط صرف مكافآت الدارسني في دور القرآن الكرمي
 باملؤسسات اإلصالحية

< متنح مكافأة فصلية لدعم السجني املثالي وقيمتها )100 دينار( وذلك وفق املعايير 
التالية: 

1- احملافظة على الصلوات اخلمس جماعة.
2- أن يتحلى باألخالق احلسنة.

3- أن يُشهد له بالصالح واالستقامة.
4- املش������اركة في بعض األنش������طة التالية: )التسجيل في جماعة املسجد ��� الدورات 

الشرعية(
5- يستأنس برأي رئيس قسم األمن الداخلي.

6- يستأنس برأي الباحث االجتماعي وإمام العنبر ومسؤول العنبر.
7- إذا كانت مراكز املؤسس������ات اإلصالحية تتبع النظام العام لدور القرآن الكرمي �� 
املطور، ومعهد الدراس������ات �� فينطبق عليها ما ينطبق على عموم الدور من حيث 
مكافآت الدارسني، وإذا كانت تتبع نظام الدورات، فينطبق عليها ما ينطبق على 

مراكز الدورات. 

8- مينح كل س������جني مكاف������أة عند إمتامه حلفظ القرآن الك������رمي ومقدارها )100( 
دينار.
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سادسًا: الئحة وضوابط احتساب اخلمسة األوائل في مرحلة التمهيدي

1���  يحدد املتفوقون األوائل من األول إلى اخلامس في كل س������نة من الس������نوات الست مبرحلة التمهيدي 
عن طريق املجموع الكلي للدرجات .

2��� إذا تس������اوى دارس������ان في مجموع الدرج������ات ينظر للغياب ويقدم أكثرهم حض������وراً والتزاماً، وأقلهم 
غياباً.

3- إذا تساوى دارسان فيما سبق فيتم إجراء القرعة بني املتساويني.

الضوابط
أ-  إذا مت إتباع الطريقة الس������ابقة فإنه لن يوجد بني املتفوقني أول أوثان مكرر وهكذا، وبناًء عليه فإنه 

يجب أن تخلو الكشوف من كلمة " مكرر" نهائيا.
ب- تش������مل املكافآت اخلمس������ة األوائل في كل شعبة من السنة الدراس������ية الواحدة فإذا كان في السنة 

الواحدة ثالث شعب مثاًل )أ- ب – ج( فإن عدد املتفوقني سيكون خمسة عشر متفوقاً.
ت- 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.
 ث- يجب أن تكون نس������بة احلضور )70%( وإذا جتاوزت نس������بة غياب الدارس احلد املس������موح به وهو
)30%( »ول������و بع������ذر مقبول« فإنه يس������تبعد من قائمة اخلمس������ة األوائل حتى ل������و حصل على أعلى 

الدرجات.
ج- ال ترس������ل كش������وف املتفوقني إال بعد اعتمادها رس������مياً من قبل املش������رف أو املش������رفة ووضع ختم 

املركز.
ح ��� يجب إرسال استمارات األوائل مصحوبة بكشوف الدرجات لتتم عملية التدقيق.

ج ��� يجب إرسال استمارات األوائل خالل موعد أقصاه األسبوع التالي المتحانات نهاية السنة.
د ��� يجب تعبئة أسماء األوائل مطبوعة بالنموذج املعتمد وعدم تعبئة أي منوذج آخر.

ز ��� يرسل كشف احلضور للخمسة األوائل من كل مركز إلى اإلدارة.

تنبيه: 

مكافآت اخلمس������ة األوائل في مرحلة التمهيدي سنوية وليست فصلية، وترسل االستمارات نهاية السنة 
الدراسية وتعتبر من ضمن كشوف أوائل الدارسني.

- مينح خريجو التمهيدي ��� بعد إمتام الدراس������ة س������ت س������نوات ��� مكافأة تخرج، وتش������مل هذه املكافأة 
اخلمسة األوائل، بحيث يحصلون على مكافأة التفوق ومكافأة التخرج في آن واحد.

ضوابط الدور التكميلي ملراحل التمهيدي:
يحق لدارسي ودارسات مراحل التمهيدي دخول الدور التكميلي مبادة أو مادتن فقط، وال يتم االنتقال 

إلى مرحلة جديدة إال بنجاح الدارس بجميع املواد وإال سيبقى لإلعادة.
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ضوابط االختبار والتقييم واختبار نهاية الفصل:
توزي������ع النهاية الكبرى لكل مجال دراس������ي في صفوف النقل بدور القرآن الكرمي ومعهد الدراس������ات 

اإلسالمية لشعب )املطور، الدعوة والقرآن الكرمي( على النحو التالي:
أوالً: إجمالي الدرجات لكل مادة 100 % وتقسم على النحو التالي:

- 10 % احلضور، ويكون ذلك مبعرفة شؤون الدارسن.
- 5 % االختبار القصير.

- 5 % مشاركة الدارس في احلصة وتفاعلة مع ملدرس.
- 80 % درجة االختبار النهائي

ثانياً: موعد االختبار القصير في األسبوع اخلامس أو السادس من كل فصل دراسي.
ثالثاً: يكون االختبار النهائي موحداً جلميع املراكز في بدء الوقت وانتهائه.

رابعاً:مادة التجويد: تقسم درجتها على النحو التالي:
- 40 % حتريري               - 40 % شفوي

- 20 % أعمال  السنة )10 % حضور، 5 % اختبار قصير، 5 % مشاركة الفصل(
خامساً: مادة القرآن الكرمي:

إجمالي درجاتها كبقية املواد 100 %  وتقسم على النحو التالي:
- 10 % احلضور

- 10 % االختبار الش������فهي القصير واملش������اركة، على أن يراعي توزيع الدرجة على املقرر وما س������بق 
حفظه حسب توجيهات قسم القرآن الكرمي وجتويده.

- 80 % درجة االختبار النهائي.
مالحظات:

أوراق إجابات اختبارات الدارسن في االختبارات القصيرة حتفظ في جلنة اختبارات املركز.   >
درج������ة احلضور والدوام التي هي 10% يراعى فيها مدى التزام الدارس باحلضور والدوام الفعلي،   >
ويخصم من هذه الدرجة في حالة غيابه مبا يتناس������ب مع العدد اإلجمالي حلصص كل مادة على 

حدة، ويتولى مدرس الفصل بالتنسيق مع سكرتارية املركز موضوع الغياب وخصم الدرجات.
تكون متابعة الدارس في موضوع االختبارت القصيرة واملشاركة والغياب من قبل مدرس كل مادة شخصياً.  >

يتولى مدرس كل مادة رصد الدرجات ويقوم بتسليمها نهاية الفصل الدراسي للكنترول.  >
يعطى الدارس الذي لديه غياب بعذر مقبول، نصف درجة احلضور، وال يحرم من الدرجة بالكامل.  >

يقوم مدرس كل مادة بإبالغ الدارس������ن كيفية توزيع الدرجات في بداية الفصل الدراس������ي، ويظهر   >
لهم اجلدية وعن احلزم في تطبيق الالئحة، ولكن عند رصد الدرجات في نهاية الفصل يكون أكثر 

مرونة. 
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2- احتساب درجة اختبار الدور التكميلي للدارسني:
- يتم احتساب درجة اختبار الدور التكميلي للدارسن بنسبة مئوية كالتالي:

درجة االختبار احلاصل عليها الدارس
   �������������������������������������������������������������������������������������������������       x 100 = درجة الدارس النهائية  )100(.

درجة االختبار النهائية )80(   
مث������ال توضيحي: درج������ة االختبار النهائي من 80 درجة، وحصل ال������دارس في هذا االختبار على 60 

درجة، تكون طريقة احتساب الدرجة من مائة كالتالي:
60

���������������� x 100 =  75 درجة.
80 

طريقة احتساب الرقم العشري األول مع التقريب بالنسبة لدرجة الدارس النهائية:
مثال توضيحي:

76.84 = تصبح 76.80 
76.85 = تصبح 76.9

74.95 = تصبح 75
74.94 = تصبح 74.9

3- ملفات الدارسني والدارسات املنقولني بني مراكز دور القرآن الكرمي ومعهد الدراسات اإلسالمية
- في حال انتقال دارس أو دارسة من مركز إلى آخر يجب أن يتم إتباع التعليمات التالية:

1- يرسل ملف الدارس أو الدارسة إلى اإلدارة قسم شؤون الدارسن وذلك في منتصف شهر نوفمبر 
للفص������ل اخلريفي وآخر ش������هر مارس للفصل الربيعي، وعلى أن يت������م إيقاف النقل بعد هذه الفترة 
للدارس������ن إال للضرورة القصوى مع تق������دمي طلب للمركز وحتويله إل������ى اإلدارة للنظر فيه وإبداء 
املوافق������ة من عدمها، علماً  أن������ه يجب أن يحتوي امللف على جميع املس������تندات اخلاصة بالبيانات 

واملعلومات للدارس وهي كالتالي: 
)أ( استمارة تسجيل دارس معتمدة.

)ب( صورة البطاقة املدنية.
)ج( صورة آخر مؤهل دراسي.

)د( صورة شخصية.
)ه��( البطاقة الزرقاء لدرجات الدارس في الفصول)مطور - متهيدي(.

)و( البطاقة الزرقاء لدرجات الدارس في الفصول الثمانية في معهد الدراسات اإلسالمية.
)ز( كشف أعمال السنة ونسبة الغياب.
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)ح( استمارة نقل الدارس معتمدة من املركزين احلالي واملنقول إليه. 
2- يرسل امللف إلى قسم شؤون الدارسن في اإلدارة. 

3- يتم إرسال امللف إلى املركز املنقول إليه عن طريق قسم شؤون الدارسن.
4- ضوابط نقل الدارسني:

يخصص الش������هر األول من بداية الدراس������ة في كل فصل دراس������ي للنقل وإعادة القيد والتس������جيل،  1 .
ث������م يقفل الب������اب نهائياً، وإذا كان طالب النقل يحمل بعض املواد، ف������إن عليه أن يؤدي اختبار الدور 
التكميلي في مركزه األساس������ي أثناء فترة االختبارات، وإذا طلب النقل بعد مضي فترة االختبارات، 

فإنه ينقل مبا يحمل من مواد.
يستثنى في موضوع التنقل، الدارس الذي جدت له ظروف خاصة كنقل السكن أو العمل من منطقة  2 .

ألخرى، ويقدم الدارس ما يثبت ذلك، على أن يتم النقل قبل نهاية الفصل الدراسي بشهر.
يقوم املركز املنقول منه الدارس بإرس������ال كشف عن نس������بة احلضور والغياب له إلى املركز اجلديد  3 .

الذي يود االنتقال إليه.
يتم متابعة الدارسني في املواد التي رسبوا فيها بانتظام، حتى ال ينقل دارس من فصل آلخر إذا كان  4 .

يحمل أكثر من مادتني.
عن������د انتقال الدارس من مركز آلخر يجب التأكد من املواد التي يحملها وإخطار املركز املنتقل إليه  5 .

بها، وإرسال ملف الدارس إلى املركز اجلديد.
5- ضوابط فتح الفصول:

< ضرورة االلتزام بعدم فتح فصل جديد ألي مرحلة من مراحل التدريس إال إذا كان مس������جاًل بهذا 
الفصل عدد عشرة دارسن أو أكثر.

< إذا قل عدد الدارس������ن عن عش������رة دارسن ال يتم فتح فصل جديد وإمنا يتم توزيع الدارسن على 
الفصول املوجودة أو تسجيلهم باملراكز القريبة.

6- فتح فصول للجاليات في دور القرآن احلالية:
في حالة رغب مشرف املركز في فتح فصول لغير الناطقن بالعربية مبركزه يتم مخاطبة مشرف عام 
مراكز تعليم غير الناطقن بالعربية وذلك للتنسيق معه من حيث تزويده باملنهج الدراسي واألعداد 

املسجلة واجلنسيات واألعمار واملعلمن واملعلمات قبل فتح الفصول.
< يتم التنس������يق مع مش������رف عام مراكز تعليم غير الناطقن بالعربية في حالة وجود فصول مفتوحة 

حالياً.
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7- االختبار التحريري ملادة التجويد:
< الدارس أو الدارسة ال يعتبر ناجحاً في مادة التجويد إال إذا أدى االختبار التحريري في هذه املادة، 

حتى ولو حصل على الدرجة النهائية فيها باالختبار الشفهي وأعمال السنة
< إذا لم يدخل الدارس االختبار التحريري وجنح في الشفهي وأعمال السنة فإن النتيجة حتفظ وال 

تدون في النتيجة النهائية،إلى أن يؤدي االختبار التحريري في الدور الثاني.

8- حمل املواد الدراسية من فصول سابقة:
أوالً: أ- ال������دارس الذي جنح ومعه مادتن دراس������يتن يجوز أن يدخل ال������دور التكميلي باملادتن فإن 
جن������ح فيهما انتقل إلى الصف التالي وإن لم ينجح فيج������وز أيضاً االنتقال إلى الصف التالي ومعه 

املادتن.
ب - الدارس الذي ينتقل إلى الصف الذي يليه ومعه ثالث مواد البد أن يدخل الدور التكميلي حتى 
يجت������از ال������دور وينجح ولو في مادة واحدة من املواد الثالث ألنه ال يجوز أن ينقل إلى صف آخر إال 

إذا كان صافياً بدون مواد أو مادتن على أكثر تقدير.
ج- الدارس الذي ينهي الفصل السابع وعليه مادة أو أكثر من الفصل السابع أو ما قبله يكتب في كشوف 

الدرجات حتت عنوان دارسون يتوقف انتقالهم إلى الفصل الثامن على جناحهم في املواد.
د- الدارس الذي ينجح في جميع املواد فصله وعليه مواد س������ابقة يصنف في فئة املنقولني وال يصنف 

في فئة الناجحني.
ثانياً: الدارس الذي يدرس في الصف )الس������ابع مطور والثالث دعوة وقرآن( ورسب في أي مادة فال 

يجوز أن ينتقل إلى الصف الذي يليه إال إذا جنح في هذه املواد التي رسب فيها.

9- أعداد خريجي املطور ومعهد الدراسات والتمهيدي والدورات واخلتمة: 
يتم موافاة القسم الفني )شعبة شؤون الدارسن( بأعداد اخلريجن في نهاية كل فصل دراسي وذلك 

على النحو التالي: 
حتديد أعداد خريجى الفصل الثامن مطور.  >
حتديد أعداد خريجى الفصل الرابع دعوة.  >

حتديد أعداد خريجى الفصل الرابع قرآن كرمي.  >
حتديد أعداد خريجى السنة السادسة متهيدي.  >

حتديد أعداد خريجى الدورات إما فصلية أو سنوية.  >
حتديد أعداد من ختموا القرآن الكرمي بإجازة سند.  >

يجب اعتماد املشرف أو الوكيل وختم املركز.  >

10- إحصائيات احلضور والتسرب والدورات الشهرية لكل شهر.
يتم إرسال إحصائيات احلضور والتسرب والدورات الشهرية في نهاية كل شهر وكحد أقصى في الرابع 

من بداية كل شهر ميالدي مباشرة دون تأخير ألنه سيترتب عليه البطئ وعدم اإلجناز في العمل.
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الالئحة اخلاصة بسلوك الدارس 

السلوكيات التى يجب أن يلتزم بها دارسو دور القرآن الكرمي:
     يلتزم الدارس������ون في كل ما يتعلق بنواحي دراس������تهم، ومس������لكهم أثناء تواجدهم في مقر الدراس������ة 
باملسلك اإلسالمي، مع التقيد بالنظم املوضوعة، وأي خروج على أي منها يعد مخالفة مسلكية  السيما 

ما يل�ي: 

1- عدم االلتزام بالنظام والهدوء أثناء الدرس.
2- التفوه بألفاظ نابية.

3- توزيع منشورات أوملصقات، أو كتب، أو صور، أو مجالت، أو صحف مخالفة للنظم العامة، أو 
تتعارض والفكر اإلسالمي.

4- تش������جيع الدارس������ن على االمتناع عن الدرس، واالنقطاع عن الدراس������ة، أو اخلروج منها بدون 
تصريح.

5- التحريض على اإلخالل بالنظام، أو محاولة تعطيل الدراسة.
6- التعريض بأحد الدارسن، أو بعضهم، أو االعتداء عليهم.

7- التعرض ألحد العاملن.
8- محاولة إثارة الفتنة والقالقل.

9- الغش في االمتحان، أو محاولة الغش فيه.
10- محاولة إثارة الفتنة والقالقل.

 
يج������وز اتخاذ أي من اإلجراءات التالية، في حق الدارس الذي يصدر منه مايعد خروجا على الس������لوك 

اإلسالمي القومي، أو ال يلتزم بالنظم املقررة:

اإلنذار بالفصل.                                  1 .
احلرمان من فصل دراسي. 2 .
احلرمان من عام دراسي. 3 .

الفصل من الدراسة نهائيا. 4 .


