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وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
قرار رقم ( )38ل�سنة 2018
ب�إ�صدار الالئحة التعليمية ملراكز وحلَقات حتفيظ القر�آن الكرمي
وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف:
بعد االطالع على املر�سوم رقم ( )53ل�سنة  ٢٠١١ب�إن�شاء �إدارة �شئون القر�آن الكرمي بوزارة
العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف،
وعلى القرار رقم (  ) ١٥ل�سنة  ٢٠٠٦بتنظيم مراكز وح َلقات حتفيظ القر�آن الكرمي وتدري�س
علومه ،وتعديالته،
وعلى القرار رقم ( )36ل�سنة  2008ب�إن�شاء وت�شكيل جلنة �شئون اختبارات القر�آن الكرمي
والإ�شراف عليها ،املع َّدل بالقرار رقم ( )27ل�سنة ،2016
وعلى القرار رقم ( )10ل�سنة  2017ب�ش�أن الرتخي�ص للمراكز واحل َلقات مببا�شرة حتفيظ
القر�آن الكرمي وتدري�س علومه،
وبنا ًء على ع ْر�ض وكيل الوزارة لل�شئون الإ�سالمية،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُيعمل ب�أحكام الالئحة التعليمية ملراكز وح َلقات حتفيظ القر�آن الكرمي املرافقة لهذا القرار،
وت�سري �أحكامها على جميع مراكز وح َلقات حتفيظ القر�آن الكرمي وتدري�س علومه.

املادة الثانية

على وكيل الوزارة لل�شئون الإ�سالمية تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ
�صدوره ،و ُي َ
ن�شر يف اجلريدة الر�سمية.

						
وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
خالد بن علي بن عبداهلل �آل خليفة

�صدر بتاريخ 8 :رم�ض ـ ـ ـ ـ ــان 1439هـ
الـم ــواف ـ ـ ــق 24 :م ـ ــايـ ـ ـ ـ ــو 2018م
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الف�صل الأول
تعاريف
مـادة ()1

ين املبين َة قرينَ ٍّ
يف تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعا َ
كل منها
�سياق الن�ص َ
يقت�ض ُ
خالف ذلك:
ما مل ِ
الوزارة :وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف.
الوزير :وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف.
الإدارة� :إدارة �شئون القر�آن الكريم.
مدير الإدارة :مدير �إدارة �شئون القر�آن الكريم.
الحلَقة :توازي ال�صف الدرا�سي في التعليم النظامي.
المرك���ز :جميع المراكز والح َلقات القر�آني���ة التي تحمل رخ�صة �سارية المفعول من �إدارة �شئون
القر�آن الكريم.
ال�سنة الدرا�سية :ف�صالن درا�سيان وف�صل �صيفي � -إنْ ُو ِجد .-
الف�ص���ل الدرا�س���ي :م���دة زمني���ة ال تقل عن خم�سة ع�ش���ر �أ�سبوع ًا تد َّر�س عل���ى مداها المق َّررات
الدرا�سية ،وال تدخل من �ضمنها فترتا الت�سجيل واالختبارات النهائية.
الف�ص���ل ال�صيفي :مدة زمني���ة ال تزيد على ثمانية �أ�سابيع ،وال تدخل من �ضمنها فترتا الت�سجيل
واالختبارات النهائية.
التخ�ص�ص���ي الذي ينتظم في درا�ست���ه الطالب في المراكز
البرنام���ج الدرا�س���ي :ه���و البرنامج
ُّ
والح َلقات القر�آنية.
الخط���ة الدرا�سي���ة :هي مجموعة المق َّررات التي يجب على الطال���ب اجتيازها بنجاح للح�صول
على �شهادة التخ ُّرج من البرنامج الملتحق به.
الم�ستوى الدرا�سي :هو ال َّدا ُّل على المرحلة الدرا�سية ،و ْفق ًا للخطط الدرا�سية المعت َمدة.
المق��� َّرر الدرا�س���ي :م���ادة درا�سي���ة تتبع م�ستوى محدد ًا �ضم���ن خطة الدرا�س���ة المعت َمدة في كل
برنامج درا�سي ،ويكون لكل مق َّرر :رمز ،ا�سم� ،أهداف ،و�صف مف�صل لمفرداته ،يم ِّيزه من حيث
المحت���وى والم�ست���وى عما �س���واه من مق َّررات ،طبيع���ة المق َّرر (نظري ،عمل���ي) ،عدد ال�ساعات
المعت َم���دة للمق َّرر ،طريقة التقييم في المق َّرر ،م�سمى ون�ص ال�شهادة الممنوحة – �إنْ ُو ِجدت .-
ويجوز �أنْ يكون لبع�ض المق َّررات ُمت ََط َّلب �أو متط َّلبات �سابقة� ،أو متزامنة معه.
الوحدة الدرا�سية :المحا�ضرة النظرية �أو الدر�س العملي الأ�سبوعي الذي ال تقل مدته عن �ستين
دقيقة.
درج���ة الأعم���ال الف�صلية :الدرجة الممنوح���ة للأعمال التي تب ِّين تح�صي���ل الطالب في المق َّرر
الدرا�سي خالل ف�صل درا�سي من اختبارات تت�صل بالمقرر الدرا�سي.
االختب���ار النهائ���ي :اختبار ف���ي المق َّرر يعقد بعد �إتم���ام المق َّرر خالل الف�ص���ل الدرا�سي �أو في
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نهايته.
درج���ة االختب���ار النهائي :الدرجة الت���ي يح�صل عليها الطالب في كل مق َّرر في االختبار النهائي
للف�صل الدرا�سي �أو الف�صل ال�صيفي.
الدرج���ة النهائي���ة :مجم���وع درج���ة االختبار النهائ���ي لكل مق��� َّرر م�ضاف ًا �إليه درج���ات الأعمال
ح�سب الدرجة من مائة.
الف�صلية ،و ُت َ
التقـدي���ر :و�صف للن�سب���ة المئوية� ،أو الرمز الأبجدي للدرجة النهائية التي ح�صل عليها الطالب
في � ِّأي مق َّرر.
ر�صد م�ؤقت ًا لكل مق َّرر َّ
يتعذر عل���ى الطالب ا�ستكمال متط َّلباته في الموعد
غي���ر مكتم���ل :تقدير ُي َ
المح َّدد.
ر�صد م�ؤقت ًا لكل مق َّرر تقت�ضي طبيعة درا�سته �أكثر من ف�صل درا�سي ال�ستكماله.
م�ستمر :تقدير ُي َ
اللجن���ة :لجن���ة �شئون اختبارات الق���ر�آن الكريم والإ�شراف عليها ،المن�ش����أة بالقرار رقم ()36
ل�سنة .2008
لجنة الجودة :لجنة يتم ت�شكيلها برئا�سة مدير الإدارة ،وع�ضوية عدد كاف من المخت�صين في
مجال تالوة القر�آن الكريم وتجويده وقراءاته ،بهدف �ضمان جودة عملية التقييم في االختبارات.

الف�صل الثاين
النظام التعليمي
مـادة ()2

تعمل املراكز واحل َلقات القر�آنية على حتقيق الأهداف الآتية:
 .1تي�سير �سبل تعلُّم القر�آن الكريم لجميع فئات المجتمع.
 .2ت�صحيح تالوة القر�آن الكريم وتطبيق �أحكام التجويد.
 .3الت�شجيع على ِح ْفظ القر�آن الكريم.
 .4الت�شجيع على ف ْهم المعنى القر�آني ،ومراعاته عند التالوة.
 .5الت�شجيع على تح�سين ال�صوت بالقر�آن الكريم عند تالوته.
 .6تعزيز االرتباط باللغة العربية انطالق ًا من قوة ارتباطها بكتاب اهلل تعالى.
 .7ن�شر الثقافة القر�آنية ،وت�شجيع اال�ستزادة من علوم القر�آن الكريم.
 .8تن�شئة الطالب على االلتزام بالأحكام ال�شرعية الواجبة ،والتح ِّلي بالقيم والأخالق الإ�سالمية.

مـادة ()3

تخ�ص�صية يف جمال القر�آن الكرمي وعلومه
ُتقدِّ م املراكز واحل َلقات القر�آنية برامج تعليمية ُّ
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من خالل عدد من الربامج الدرا�سية ،وتت�ضمن الآتي:
 .1برنامج الت�أ�سي�س على القراءة العربية.
 .2برنامج التالوة ال�صحيحة.
 .3برنامج التالوة وعلم التجويد.
 .4برنامج ِح ْفظ القر�آن الكريم.
ويجوز للإدارة ا�ستحداث برامج جديدة متعلقة مبجال القر�آن الكرمي وعلومه بعد موافقة
الوزير.

مـادة ()4

تتبنى املراكز واحل َلقات القر�آنية املبادىء وال�سيا�سات املتعلقة بالعملية التعليمية الآتية:
 .1الطالب محور عملية تعليم القر�آن الكريم.
الح ْفظ تدري�س ًا وتقويم ًا.
 .2ت�صحيح التالوة مق َّدم على ِ
 .3انتهاج الختمة الفردية للقر�آن الكريم كام ًال �إنْ �أمكن في البرامج والمق َّررات الدرا�سية.
موحد لقيا�س �إتقان تالوة القر�آن الكري���م وتجويده (الجانب العملي) يط َّبق
 .4اعتم���اد مقيا����س َّ
في جميع البرامج الدرا�سية.
 .5تعظيم ما َح ِفظه ال َّدا ِر�س من القر�آن الكريم ،ولو كان ي�سير ًا.
 .6المرونة في الإج���راءات من �أجل التي�سير على المتع ِّلمين ،ومراعاة الفروق العمرية والفردية
بينهم.
 .7ال يق َّ
الح ْفظ عن خريج برنامج التالوة وعل���م التجويد في تطبيق
���ل م�ست���وى خريج برنام���ج ِ
وح ْ�سن الأداء.
�أحكام التجويد ُ
وح ْ�سن اال�ستثمار فيهم.
 .8رعاية المتميزينُ ،
والح ْفظ.
 .9ت�شجيع التعلُّم الذاتي والتعلُّم الم�ستمر من �أجل �إتقان القراءة ِ
 .10االهتمام البالغ باختيار المعلمين ،وت�أهيلهم ،وتنمية قدراتهم في الجانب التعليمي والتربوي.

مـادة ()5

�صدر الإدارة مع بدء ال�سنة الدرا�سية دلي ًال لعمل املراكز واحل َلقات القر�آنية وبراجمها
ُت ِ
و�إجازاتها ،و ُت َ�ض ِّمنه التواريخ املح َّددة لبدء وانتهاء كل ف�صل درا�سي.
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مـادة ()6

يلتزم كل مركز ب�إعداد جداوله الدرا�سية وتعميمها قبل بداية الف�صل الدرا�سي ،بحيث
حت َّدد فيها �أ�سماء املق َّررات و�أيام التدري�س و�أوقاتها ،وكذلك �أ�سماء املعلمني الذين ُي َد ِّر�سون هذه
وتر�سل ن�سخة من هذه اجلداول الدرا�سية �إلى الإدارة.
املق َّرراتَ .

الف�صل الثالث
املناهج واملق َّررات الدرا�سية
مـادة ()7

على ال َّدا ِر�س �أن يتقن عدد ًا من الكفايات العامة ب�شكل متدرج عند ترفيعه من م�ستوى �إلى
�آخر ،و�صو ًال �إلى املرحلة النهائية التي ت�ؤهله حل ْمل �شهادة الربنامج ،وذلك على النحو الآتي:
�أو ًال :الكفايات العامة لبرنامج الت�أ�سي�س على القراءة العربية:
� .1أنْ يتعرف على الحروف العربية ويتقن ُنط َقها في �أحوالها المختلفة.
� .2أنْ يقر�أ الحروف بالحركات.
� .3أنْ يقر�أ الكلمات ُم َ�ش َّك َل ًة.
� .4أنْ يقر�أ الجمل ُم َ�ش َّك َل ًة.
� .5أنْ يقر�أ الكلمات والآيات القر�آنية مكتوب ًة بالر�سم العثماني.
ثانياً :الكفايات العامة لبرنامج التالوة ال�صحيحة:
ي�صحح قراءة �س َور الم�صحف نظر ًا من الفاتحة �إلى النا�س.
� .1أنْ ِّ
� .2أنْ يتع َّلم الأحكام الأ�سا�سية في ِع ْلم التجويد بما ي�ساعده في ت�صحيح القراءة.
يراعي المعنى القر�آني في اال�ستهالل والو ْقف واالبتداء وال َق ْطع.
� .3أنْ
َ
� .4أنْ يز ِّين �صوتَه عند تالوة القر�آن الكريم.
وع ْلم التجويد:
ثالثاً :الكفايات العامة لبرنامج التالوة ِ
� .1أنْ يتقن تجويد �آيات القر�آن الكريم نظر ًا من الم�صحف.
� .2أنْ يحفظ الأجزاء ( )28 ،29 ،30من الم�صحف ال�شريف ،و�أنْ يفهم معاني مفرداتها.
يراعي المعنى القر�آني في اال�ستهالل والو ْقف واالبتداء وال َق ْطع.
� .3أنْ
َ
� .4أنْ يز ِّين �صوتَه عند تالوة القر�آن الكريم.
� .5أنْ يتع َّلم المو�ضوعات المتعلقة بعلم التجويد ،م�ست�ش ِعر ًا �أهميته في ت�صحيح التالوة.
رابعاً :الكفايات العامة لبرنامج حفظ القر�آن الكريم:
� .1أنْ يتقن تجويد �آيات القر�آن الكريم ا�ستظهار ًا من ِح ْف ِظه.
� .2أنْ يحفظ القر�آن الكريم كام ًال.
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يراعي المعنى القر�آني في اال�ستهالل والو ْقف واالبتداء وال َق ْطع.
� .3أنْ
َ
� .4أنْ يز ِّين �صوتَه عند تالوة القر�آن الكريم.

مـادة ()8

ت�ضع اللجنة خطة درا�سية تو ِّزع فيها املنهج واملق َّررات على م�ستويات الربامج الدرا�سية،
وحتدِّ د فيها عدد الأ�سابيع وال�ساعات املعت َمدة لكل م�ستوى ،واملتط َّلبات ال�سابقة ،والكفايات
التعليمية التي يتم الرتكيز عليها يف كل م�ستوى.

مـادة ()9

يتم اعتماد نظام ال�ساعات الأكادميية للمق َّررات الدرا�سية كما هو َّ
مو�ضح يف اخلطط
الدرا�سية للربنامج.

الف�صل الرابع
ت�سجيل الطلبة ونقلهم
مـادة ()10

ي�ستقبل املركز ال َّدا ِر�سني اجلدد يف حدود طاقته اال�ستيعابية ،ومبا يكفل جودة املخ َرجات
التعليمية ،على �أنْ ال يزيد عدد الطالب يف احل َلقة الواحدة عن  12طالب ًا .وللإدارة اال�ستثناء من
ذلك بخطاب م�س َّبب من �إدارة املركز.

مـادة ()11

جري املركز مقابالت �شخ�صية لل َّدا ِر�سني اجلدد بهدف ال َّت َع ُّرف على ميولهم ورغباتهم،
ُي ِ
وقيا�س درجة معارفهم ومهاراتهم ،قبل �إحلاقهم بالربنامج املنا�سب لهم.
وتتولى اللجنة و�ضع ال�ضوابط والتعليمات اخلا�صة بهذا النوع من املقابالت وتعميمها على
املراكز.

مـادة ()12

تقوم �إدارة املركز بتقييد بيانات الطالب اجلدد بح�سب النموذج الورقي �أو الإلكرتوين
وتر�سل ن�سخة منها �إلى الإدارة لالحتفاظ بها يف �سجالتها.
املح َّدد لذلكِ ،

العدد – 3370 :الخميس  14يونيو 2018

مـادة ()13

ُي�شرتَط يف الطالب امل�ستجد �أن تتوفر فيه ال�شروط الآتية:
� .1أنْ يكون ح�سن ال�سيرة وال�سلوك.
� .2أنْ يكون الئق ًا طبي ًا.
� .3أنْ يجتاز المقابلة ال�شخ�صية.

مـادة ()14

يحدِّ د املركز عدد الطلبة املقبولني يف الربنامج بنا ًء على الطاقة اال�ستيعابية للمركز ون�سبة
ان�ضباط ال َّدا ِر�سني فيه.

مـادة ()15

ت�ستقبل املراكز الطالب امل�ستجدين يف � ِّأي وقت من العام الدرا�سي ،ومع ذلك يحق للمركز
ق�صر الت�سجيل على فرتة �أو فرتات مح َّددة يف ال�سنة.
ْ
ويلتزم املركز باالحتفاظ ب�سجل تاريخي لطلبات الت�سجيل ،وج ْع ِلها على قائمة االنتظار عند
عدم ت َو ُّفر مقاعد درا�سية ،وتكون الأولوية يف القبول ملن تتوفر فيه اال�شرتاطات املن�صو�ص عليها
يف هذه الالئحة.

مـادة ()16

ال يجوز للطالب درا�سة ذات الربنامج الدرا�سي يف �أكرث من مركز يف وقت واحد.

مـادة ()17

يجوز للطالب االنتقال من مركز �إلى �آخر متى توافرت ال�شروط الآتية:
� .1أنْ يكون للمركز المنقول منه و�إليه ترخي�ص �ساري المفعول من �إدارة �شئون القر�آن الكريم.
� .2أنْ ُيب ِّل���غ الطال���ب مركزه المنقول من���ه كتابي ًا برغبته في االنتق���ال .وال ي�ستدعي ذلك موافقة
المركز المنقول منه.
� .3أنْ يقدِّ م الطالب للمركز المنقول �إليه ك�شف درجاته وتقرير تح�صيله في البرنامج الدرا�سي.
� .4أنْ ُي�ش ِعر المرك ُز المنقول �إليه الوزارة بعملية النقل كتابي ًا.
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مـادة ()18

ُي َ
�شطب قيد الطالب من املركز �إذا انقطـع ف�ص ًال درا�سي ًا كام ًال .ولإدارة املركز  -عند
ال�ضرورة  -ال�سماح بانقطاع الطالب عن الدرا�سة لف�صلني درا�سيني بحد �أق�صى �إذا كان لدى
وجب
الطالب ما ي ِّربر ذلك .ويف كل الأحوال �إذا ِ
رغب يف العودة ملقاعد الدرا�سة بعد جتا ُوز ذلك َ
�إجراء اختبار حتديد م�ستوى ،وت�سكينه يف امل�ستوى املنا�سب له بح�سب اال�شرتاطات التي ت�ضعها
اللجنة.

الف�صل اخلام�س
التقومي واالختبارات
مـادة ()19

ُي َع ُّد التقومي جزء ًا �أ�سا�سي ًا من العملية التعليمية ،ويف �ضوئه يتم حتديد مقدار حت�صيل
ال َّدا ِر�س واتخاذ الإجراءات والأ�ساليب املنا�سبة لتعزيزه وزيادة حت�صيله.
وتتولى الإدارة الإعالن عن مواعيد االختبارات ،وا�ستقبال الرت�شيحات ،وت�شكيل اللجان
ور�صد الدرجات ،وا�ستخراج النتائج ،ومتابعة اعتمادها،
وحتديد مهماتها ،وت�سمية �أع�ضائهاْ ،
وح ْ�سن تنظيمها و�ضمان �س ِّر َّيتها .ويحق
و�إ�صدار ال�شهادات ،و�سائر الأعمال املتعلقة ب�إدارتها ُ
للإدارة ا�ستحداث اختبارات �أخرى عند احلاجة بهدف �ض ْبط العملية التعليمية وحت�سني جودة
مخ َرجاتها.

مـادة ()20

يحق لإدارة املركز �أنْ ِّ
تر�شح الطالب امل�ستجدين يف � ٍّأي من الربامج الدرا�سية الختبارات
حتديد امل�ستوى التي جتريها الإدارة� ،إذا تو َّفرت يف الطالب اال�شرتاطات الآتية:
َّ
المر�شح منه.
� .1أنْ يكون قد � َّأتم متطلبات المنهج الدرا�سي في الم�ستوى
يجري المركز تقييم ًا مبدئي ًا له لتحديد الم�ستوى المنا�سب له بح�سب كفاياته.
� .2أنْ
َ
� .3أنْ ال يكون مق َّيد ًا في �سجالت ال َّدر ِا�سين المنتظمين ب� ٍّأي من المراكز والح َلقات القر�آنية.

مـادة ()21

ال يتق َّدم الطالب الختبار املق َّرر �إال �إذا �أ َّمته م�ستوفي ًا الكفايات املطلوبة ،على �أنْ يقدِّ م املركز
ما يثبت ذلك� ،شريطة �أنْ مُي ِ�ض َي الطالب يف درا�سة امل�ستوى الواحد مدة ال تقل عن �شهرين.
وللإدارة اال�ستثناء من ذلك بنا ًء على طلب م�س َّبب من �إدارة املركز.
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مـادة ()22

ُي�شرتَط لتق ُّدم الطالب الختبارات مق َّررات �أحكام التجويد النظرية ح�ضو ُره ما ال يقل عن
 %50من ح�ص�ص ذلك املق َّرر ،على �أنْ ير ِفق املركز ما يثبت ذلك.

مـادة ()23

جري اختبارات تكوينية من وقت لآخر
يحتفظ املع ِّلم ب�سجل ملتابعة حت�صيل كل طالب ،و ُي ِ
خالل الف�صل الدرا�سي ،بهدف تقييم �أداء الطالب وحت�سينه ،و�إعدادهم لالختبارات .ويحتفظ
بنتائج االختبارات للرجوع �إليها عند احلاجة.

مـادة ()24

تتكون الدرجة النهائية ملق َّررات التالوة (التطبيقية) يف الربامج الدرا�سية من :درجة
الأعمال الف�صلية ،ودرجة االختبار النهائي .وحتدِّ د اللجنة ن�سبة لدرجـة الأعمال الف�صلية من
الدرجة الكلية.
ت�سب درجة الأعمال الف�صلية من ِق َبل مع ِّلم املق َّرر بنا ًء على االختبارات التكوينية التي
وتحُ َ
يجريها للطالب خالل الف�صل الدرا�سي.

مـادة ()25

ُت�ش ِّكل الإدارة جلان ًا لالختبارات يف املراكز وت�سمي �أع�ضاءها ،ممن تتوفر فيهم اال�شرتاطات
الآتية:
� .1أنْ يكون حا�ص ًال على م� َّؤهل قر�آني منا�سب ،بح�سب ما ُت ِق ُّره اللجنة.
� .2أنْ يكون �سليم الحوا�س لكي ت�ساعده في عملية التقييم.
� .3أنْ ال تقل خبرته في تعليم القر�آن الكريم عن ثالث �سنوات.
� .4أنْ يكون قد �سبق له الم�شاركة في ع�ضوية اللجان ولو متدرب ًا.
� .5أنْ يكون قد اجتاز بنجاح البرنامج الذي ِّ
تنظمه الإدارة لتدريب �أع�ضاء لجان االختبارات.
� .6أنْ َت ُت ُّم تزكيته من ع�ضوين ف�أكثر من اللجنة ،عند تر�شيحه المرة الأولى.
� .7أية ا�شتراطات �أخرى تراها اللجنة.
ويفا�ضل بني َّ
َ
املر�شحني بعد تو ُّفر اال�شرتاطات ال�سابقة فيهم ،من خالل معايري الأولوية
الآتية:
 .1بحريني الجن�سية.
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 .2الحا�صل على م� َّؤهل قر�آني �أعلى.
َ .3من لديه خبرة �أكثر في عدد ال�سنوات.

مـادة ()26

تتكون جلان االختبارات ال�شفهية للم�ستويات النهائية يف الربامج الدرا�سية من عدد كاف
حتدِّ ده اللجنة ال يقل عن ثالثة �أع�ضاء .وفيما عدا ذلك ال تقل جلنة االختبارات ال�شفهية عن
ع�ضوين .وي�صدُر بت�سمية الأع�ضاء قرار من مدير الإدارة.

مـادة ()27

تك ِّلف الإدارة جلنة فنية من �شخ�صني �أو �أكرث من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص لإعداد �أ�سئلة
االختبارات التحريرية وال�شفهية ِو ْفق ًا للموا�صفات الفنية والرتبوية املتعا َرف عليها يف هذا
املجال ،على �أنْ حتدِّ د اللجنة الفنية مقدار الدرجات والإجابات النموذجية.

مـادة ()28

ُيق َّيم الطالب يف جميع الربامج الدرا�سية من خالل معايري فنية ِو ْفق مناذج مح َّددة تعتمدها
وتعم ُمها على الأطراف ذوي العالقة.
اللجنةِّ ،

مـادة ()29

يحق للطالب الترَّ َُّ�شح ل ِّأي اختبار يف �أحد الربامج الدرا�سية امل�شار �إليها يف املادة (،)3
�شريطة الآتي:
� .1أنْ يتق َّدم الطالب لالختبار ِو ْفق النموذج المعدِّ لذلك.
َّ
المر�شح منه.
� .2أنْ يقدِّ م المركز ما يثبت �إتمام الطالب لمتط َّلبات الم�ستوى
� .3أنْ يكون الطالب مق َّيد ًا في �سجالت الإدارة كطالب منتظم.

مـادة ()30

يجـب علـى الطالب الـذي َّ
تعذر عليـه احل�ضور لأداء االختبار لوجود عذر خارج عن الإرادة �أنْ
يتقدم بعذره �إلى مدير الإدارة ،يف مدة �أق�صاها �أ�سبوع من تاريخ االختبار مدعوم ًا بامل�ستندات
امل�ؤيـِّدة لذلك.
و�إذا مل ُيق َبل عذر الطالب ،فال يحق له التق ُّدم لالختبار �إال بعد ُم ِ�ض ِّي �شهرين من تاريخ
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االختبار الذي تغ َّيب عنه.

مـادة ()31

حت َّدد درجة النجاح يف اختبار امل�ستوى الأخري يف جميع الربامج الدرا�سية بـ ،%70وتقوم
اللجنة بتحديد ن�سب النجاح يف بقية امل�ستويات مبا ي�ضمن َتد ُّرج الطالب يف حت�صيله وكفاءته
العلمية.

مـادة ()32

ُت َق َّرب الدرجة الكلية للطالب �إلى �أقرب رقم �صحيح ع�شري �أعلى.

مـادة ()33

ُتر َفع درجة الطالب الكلية �إذا ت َب َّقى على جناحه �أو على ح�صوله على التقدير الأعلى درجة
واحدة ف�أقل.

مـادة ()34

ت�سجل �صوتي ًا جميع تالوات الطالب �أثناء االختبارات ال�شفهية ،ويتم الرجوع �إليها عند
َّ
ال�ضرورة .ويـف ِقد الطالب الذي ير ُف�ض ت�سجيل تالوته ح َّقه يف الت ََّظلُّم من نتيجته .ويف كل
الأحوال ُي َ
تر�سل للإدارة ِو ْفق النموذج املعدِّ لذلك ،على �أنْ ت�س َّلم للإدارة
نظر يف الت ََّظلُّمات التي َ
خالل مدة �أق�صاها �أ�سبوع بعد �إعالن النتائج الأولية.

مـادة ()35

ت�ش ِّكل الإدارة جلنة ت�سمى (جلنة جودة التقييم) تتكون من اثنني على الأقل من املخت�صني،
وحتال �إليها احلاالت الآتية:
 .1الت ََّظلُّمات من نتائج االختبارات.
 .2ت�ل�اوات الط�ل�اب الذين ي�ساوي �أو يقل الفارق بين درجته���م الكلية ودرجة النجاح عن خم�س
درجات.
 .3ت�ل�اوات الط�ل�اب الذين يزيد الفارق بين �أعلى درجة و�أق���ل درجة من درجات �أع�ضاء اللجنة
ال�شفوي���ة عن الحد الم�سم���وح به ِمن ِق َبل لجنة اختبارات الق���ر�آن الكريم والإ�شراف عليها.
و ُي�ستث َنى من ذلك الطالب الذين تقل درجتهم عن درجة النجاح بع�شر درجات لدى �أع�ضاء
لجنة االختبار ال�شفهية.

23

24

العدد – 3370 :الخميس  14يونيو 2018

امل�سجلة با�ستخدام
ويتولى كل ع�ضو من �أع�ضاء جلنة اجلودة ب�شكل م�ستقل تقييم التالوات َّ
ذات املعايري ومناذج التقييم املعت َمدة يف ذلك ،وي�ؤخذ متو�سط درجة جلنة اجلودة ويقا َرن
ت�سب للطالب �أعلى الدرجتني.
مبتو�سط درجات اللجنة الأ�صلية ،وتحُ َ

مـادة ()36

تف�صل
يف حالة ر�سوب الطالب يف املق َّرر يحق له �إعادة االختبار مرتني ٍّ
بحد �أق�صى .على �أنْ ِ
بني االختبار والذي يليه مدة ال تقل عن �شهرين من تاريخ اختباره الذي ر�سب فيه .ويف حال
ر�سوبه بعد ذلك ُي َ
وي�س َّكن يف �أقرب م�ستوى موازٍ .
نظر يف �إحالته �إلى برنامج �آخر منا�سبَ ،
وللإدارة اال�ستثناء من ذلك بنا ًء على طلب من املركز �أو الر�أي الفني للمخت�صني.
ت�ســب الدرجــة (الأحــدث) فــي مع َّدلــه الرتاكمي،
ويف حال �أعاد الطالب اختبار املق َّرر تحُ َ
وي�شار �إلى عدد مرات ت�سجيله للمق َّرر يف �سجله الأكادميي.

مـادة ()37

معتمد عن حت�صيله الدرا�سي يت�ضمن :ا�سم
تتيح الإدارة للطالب احل�صول على تقرير ِ
الطالب ،رقمه ال�شخ�صي ،جدول بالربامج واملق َّررات التي در�سها وال�سنة الدرا�سية والف�صل
الدرا�سي وا�سم املركز ونتيجته فيها ،كما ت�صدر �شهادة َ
تخ ُّرج لكل من يجتاز �أحد الربامج
الدرا�سية بنجاح.

مـادة ()38

ت�سب التقديرات التي يح�صل عليها الطالب يف كل مق َّرر ،ويف النتيجة النهائية كما يلي:
تحُ َ
الدرجة املئوية
� 95إلى 100
� 90إلى �أقل من 95
� 85إلى �أقل من 90
� 80إلى �أقل من 85
� 75إلى �أقل من 80
� 70إلى �أقل من 75
� 65إلى �أقل من 70
� 60إلى �أقل من 65
� 55إلى �أقل من 60
� 50إلى �أقل من 55
�أقل من 50

التقدير
ممتاز مرتفع
ممتاز
ً
جيد جدا مرتفع
جيد جد ًا
جيد مرتفع
جيد
متو�سط مرتفع
متو�سط
مقبول مرتفع
مقبول
�ضعيف
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مـادة ()39

يكـون التقـدير العـام للطالب بنا ًء على جمموع الدرجات النهائية للمقررات يف امل�ستوى
الدرا�سي ،ويعد الطالب ناجح ًا ويرفع �إلى امل�ستوى الأعلى بعـد �إنهاء متطلبـات امل�ستوى بنجـاح
ح�سـب اخلطـة الدرا�سـية ،علـى �أ ّال تقـل درجته يف كل مقرر عن ما هو معتمد يف اخلطة الدرا�سية
للربنامج.

مـادة ()40

تلتزم الإدارة بتعيني مرا ِق ِبني لعملية االختبارات ،والت�أكد من عدم وقوع ال ِغ�ش فيها.
ويف حال قيام الطالب بال ِغ�ش يف االختبار ،يقوم املراقـب ب�سـحب ورقـة الإجابـة ،وملء
النموذج اخلا�ص بذلك ث ــم ير�س ــل النموذج وورق ــة �إجابة الطالب �إلى رئي�س جلان االختبارات
للتحقيق فيها ،واتخاذ الإجراء املنا�سب.

مـادة ()41

للطالب خالل �أ�سبوع من �إعالن النتيجة� ،أن يتقـ َّدم بطلـب الـت ََّظلُّم مـن نتيجتـه �إلـى مدير
املخ�ص�ص لذلك ،وتتولى جمموعة الدرا�سات القر�آنية فح�ص الت ََّظلُّم
الإدارة بح�سب النموذج
َّ
مبدئي ًا للت ََّح ُّقق من مو�ضوعيته ،ومن ثم �إحالته �إلى جلنة �ض ْبط اجلودة ،علـى �أنْ تقـدِّ م اللجنة
تقريرها خـالل �أ�سـبوع ،وتر�سـل نتيجـة الـت ََّظلُّم بعـد اعتمادهـا مـن مدير الإدارة لإجـراء الـالزم.
ر�صـد الـدرجات النـزول بدرجـة الطالـب عن
وال يجـوز فـي غيـر حالـة اخلطـ�أ املـادي فـي ْ
الدرجة الـ ُمت ََظ َّلم منها .وال تتولد من الأخطاء الإدارية �أي ًا كان مرتكبها �أية حقوق للطالب ،مبا
يف ذلك �أدا�ؤه الختبار مل ي�ستوف �شروطه.
و ُتعتبرَ نتيجة الت ََّظلُّم ال�صادرة من جلنة اجلودة واملعتمـَدة مـن مدير الإدارة نتيجـة نهائيـة،
وال يحق للطالب �إعادة الت ََّظلُّم منها مرة �أخرى.

مـادة ()42

َمت ِّكن الإدارة ال َّدا ِر�سني و�إدارات املراكز من احل�صول على ك�شف تف�صيلي لدرجات الطالب
يف املق َّررات ،بح�سب النموذج املعدِّ لذلك.
�صدر الإدارة �شهادة الت ََّخ ُّرج بعد اجتياز الطالب جميع املق َّررات بنجاح ،بح�سب النموذج
و ُت ِ
املعدِّ لذلك.

مـادة ()43

تحُ َفظ �أوراق االختبارات النهائيـة فـي خـزائن خا�صـة بالإدارة ،ويـتم بعـد ذلــك الت ََّخلُّ�ص
منهـا بالطريقة املنا�سبة ِوفق ًا لل�ضوابط التي ي�شتمل عليها نظام اجلودة املعمول به لدى الإدارة.
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