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ثالثًا: االختبارات:
يقوم املركز بعمل ش������هادة معتمدة من قبل مش������رف املركز ومختومة بختم املركز وبناء على ذلك تقوم 
اإلدارة بعمل شهادة متاثل شهادة املركز وتعتمد من قبل مدير اإلدارة ومختومة بختم اإلدارة، مع مراعاة 

شروط واجب توافرها الستخراج الشهادة وهي كاآلتي:
- أن يكون الدارس مستمراً بالدراسة في نظام )املطور - معهد الدراسات )الدعوة( - القرآن(.

- موعد أداء االختبارات في )املطور - معهد الدراس������ات »الدع������وة« - القرآن( لتقدميها جلهة عملهم 
للحصول على إجازة خالل ففترة االختبارات واعتمادها من اإلدارة.

ضوابط النجاح والرسوب:
يحدد الفصل السابع كمحطة توقف لتصفية ما على الدارس من مواد يحملها من الفصول السابقة،  1 .
بحيث ال ينقل إلى الفصل الثامن إال بعد جناحه في جمع املواد س������واء في الفصل الس������ابع أو من 

فصول سابقة.
يسمح للدارس الذي يرسب في ثالث مواد فما دون، بدخول الدور التكميلي. 2 .

يح������ق لل������دارس ال������ذي يتخلف عن اختب������ار الدور األول في ث������الث مواد فم������ا دون أن يدخل الدور  3 .
التكميلي.

الدارس الذي يتخلف أو يرسب في الدور التكميلي مبادة أو مادتني ينقل إلى الفصل التالي. 4 .
إذا رسب الدارس أو تخلف في الدور التكميلي عن ثالث مواد، فإن نقله إلى الفصل التالي يتوقف  5 .

على جناحه في مادة على األقل، وال يلزم باحلضور للدراسة في املواد التي رسب فيها.
إذا رس������ب الدارس بثالث مواد متنوعة في فصول مختلفة )مثل: دارس في الفصل اخلامس وكان  6 .
يحم������ل من الفصل األول مادة الفقه، ويحمل من الفصل الثالث مادة احلديث، ورس������ب في الفصل 
اخلامس مبادة التفس������ير( فإنه يلزم بدخول الدور التكميلي في املواد الثالث، ويتوقف نقله للفصل 

السادس على جناحه في مادة واحدة على أقل تقدير.
إذا رس������ب الدارس بثالث مواد متش������ابهة في فصول مختلفة مث������ل: دارس في الفصل الثالث وكان  7 .
يحم������ل من الفصل األول مادة احلديث، ويحمل من الفصل الثاني مادة احلديث أيضاً ورس������ب في 
الفصل الثالث مبادة احلديث أيضاً  فإنه يلزم بدخول الدور التكميلي في إحدى املواد الثالث، وإذا 
رغب الدارس في أداء اختبارين ملادتني من املواد املتش������ابهة التي يحملها في فترة االختبار احملددة 
للم������ادة »وهي س������اعتان« فإنه تلبى له رغبت������ه، ويتوقف نقله إلى الفصل الراب������ع على جناحه فيها، 
ويراعى في هذه احلالة عدم الس������ماح له باخلروج من القاعة عند انتهاء االختبار األول، وال يحق 

له االختبار في أكثر من مادتني.

1- شـهادة ملـن يهمـه األمــر: 
 تتك��ون م��ن أرب��ع من��اذج:

أ- أن يكون الدارس مستمراً بالدراسة في نظام املطور. 
ب- أن يكون الدارس مستمراً بالدراسة في نظام معهد الدراسات . 

ج�- موعد أداء االختبارات في املطور لتقدميها جلهة عملهم للحصول على إجازة خالل فترة االختبارات 
واعتمادها من اإلدارة.
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د- موعد أداء االختبارات في معهد الدراسات لتقدميها جلهة عملهم للحصول على إجازة خالل فترة 
االختبارات واعتمادها من اإلدارة .

2- منــوذج )إعــالن(:
يتم به إدراج جميع الدارسن احملرومن من دخول االختبارات وذلك لتجاوزهم النسب املقررة للغياب 

حسب اللوائح والنظم املعمول بها بإدارة الدراسات.

3- جلنــة مراقبـة التحريـري:
يتم حتديدها من قبل مشرف املركز ملراقبة االختبار التحريري.

4- جلنــة مراقبـة الشـفــوي  :
يتم حتديدها من قبل مشرف املركز ملراقبة االختبار الشفوي.

5- بيان باملواد املتبقية على الدارسني للمطور :
لقسم  وذلك  املواد  هذه  في  التكميلي  الدور  لدخوله  له  املتبقية  واملواد  الدارس  اسم  إدراج  به  يتم 

املطور.

6- بيان باملواد املتبقية على الدارسني ملعهد الدراسات )دعوة، قرآن(:
يتم به إدراج اسم الدارس واملواد املتبقية له لدخوله الدور التكميلي في هذه املواد وذلك ملعهد الدراسات 

)دعوة وقرآن(.

7- استمارة الدور التكميلي بعذر :
يقدم الطالب مستندات تبن ظروفه وذلك بعد موافقة املشرف بتقدمي اختباراته بالدور التكميلي ثم 

موافقة اإلدارة.

8- منــوذج فصـــل دارس :
يفصل الدارس ألسباب عدة منها الغياب أو سوء السلوك أو الغش في االختبار أو جتاوز نسبة الغياب 30 %.

9- بيانات إلصدار شهادة تخرج من دار القرآن الكرمي:
ويتم تعبئتها من املرگز للمتخرجن لقسم املطور ومعهد الدراسات واعتمادها من املشرف.

11- استمارة صرف أوائل الدارسني لقسم املطور ومعهد الدراسات والتمهيدي:
الدارسن  إلى قسم شؤون  وإرسالها  املركز  املشرف وختم  واعتمادها من قبل  املركز  تعبئتها من  تتم 

للتدقيق واملراجعة واعتمادها وإرسالها إلى قسم الشؤون املالية. 

12- استمارة صرف أوائل اخلريجني للمطور ومعهد الدراسات )دعوة – قرآن(:
الدارسن  إلى قسم شؤون  وإرسالها  املركز  املشرف وختم  واعتمادها من قبل  املركز  تعبئتها من  تتم 

للتدقيق واملراجعة واعتمادها وإرسالها إلى قسم الشؤون املالية. 
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13- استمارة صرف أوائل الدورات :
تتم تعبئتها من املركز واعتمادها من قبل املش������رف وختم املركز وإرس������الها إلى قس������م شؤون الدارسن 

للتدقيق واملراجعة واعتمادها وإرسالها إلى قسم الشؤون املالية. 

14- تقرير عن سير االمتحان خالل فترة االختبارات :
تقرير مفصل عن سير االمتحانات خالل فترة االختبارات.

15- الشهادات الفصلية للدارس )مطور – معهد دراسات )دعوة، قرآن(  - التمهيدي(:
الشهادات املعتمدة لدى املراكز للدارسن.

16- الشهادات التراكمية للمتخرجني من املطور ومعهد الدراسات )دعوة، قرآن( :
الش������هادات املعتمدة لدى املراكز للمتخرجن واعتمادها من املش������رف وختم املركز وإرسالها إلى شؤون 
الدارس������ن وترس������ل نهاية كل فصل دراسي للقيام باستخراج شهادة  تراكمية وكرتون ويتم اعتمادها من 

اإلدارة وختم الوزارة.

17- شـهادة ختمة القرآن )تالوة وحفظًا(:
تعط������ى هذه الش������هادة بعد اجتياز حفظ الق������رآن الكرمي كاماًل )تالوة وجتويدا وحفظاً( وذلك بإرس������ال 
النسخة املعتمدة من املركز إلى قسم شؤون الدارسن وتوقيعها من قبل الشيخ عليها مع اعتماد مشرف 
املركز واعتماد اإلدارة وال ترسل استمارة )املعدل التراكمي( إال بعد التأكد من جناح الدارس في جميع 

املواد وجميع الفصول.

18- كشف درجات بطاقات الدارسني :
توضع بطاقات الدارسن في ملف كل دارس ورصد درجات في نهاية كل فصل دراسي في نظام املطور 

ومعهد الدراسات والتمهيدي.

> مرفق مناذج لكل بند مما سبق.


