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وزارة�العدل�وال�سئون�الإ�سالمية�والأوقاف

�قرار�رقم�)38(�ل�سنة�2018
باإ�سدار�الالئحة�التعليمية�ملراكز�وحلَقات�حتفيظ�القراآن�الكرمي

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الطالع على املر�شوم رقم )53( ل�شنة 2011 باإن�شاء اإدارة �شئون القراآن الكرمي بوزارة 

العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف،
وعلى القرار رقم ) 15 ( ل�شنة 2006 بتنظيم مراكز وحَلقات حتفيظ القراآن الكرمي وتدري�س 

علومه، وتعديالته،
وعلى القرار رقم )36( ل�شنة 2008 باإن�شاء وت�شكيل جلنة �شئون اختبارات القراآن الكرمي 

ل بالقرار رقم )27( ل�شنة 2016، والإ�شراف عليها، املعدَّ
وعلى القرار رقم )10( ل�شنة 2017 ب�شاأن الرتخي�س للمراكز واحلَلقات مببا�شرة حتفيظ 

القراآن الكرمي وتدري�س علومه،
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة لل�شئون الإ�شالمية،

قرر�الآتي:
املادة�الأولى

ُيعمل باأحكام الالئحة التعليمية ملراكز وحَلقات حتفيظ القراآن الكرمي املرافقة لهذا القرار، 
وت�شري اأحكامها على جميع مراكز وحَلقات حتفيظ القراآن الكرمي وتدري�س علومه.

املادة�الثانية
على وكيل الوزارة لل�شئون الإ�شالمية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

�شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.
�� � � � �
وزير�العدل�وال�سئون�الإ�سالمية�والأوقاف

خالد�بن�علي�بن�عبداهلل�اآل�خليفة�

�شدر بتاريخ: 8 رم�شـــــــــــان 1439هـ
الـمـــوافـــــــق: 24 مـــــايــــــــــو  2018م
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الف�سل�الأول�
تعاريف

مـادة�)1(
يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعايَن املبينَة قريَن كلٍّ منها 

ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:
الوزارة: وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.
الوزير: وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.

الإدارة: اإدارة �شئون القراآن الكريم.
مدير�الإدارة: مدير اإدارة �شئون القراآن الكريم.

الحلَقة: توازي ال�شف الدرا�شي في التعليم النظامي.
المركـــز: جميع المراكز والحَلقات القراآنيـــة التي تحمل رخ�شة �شارية المفعول من اإدارة �شئون 

القراآن الكريم.
ال�سنة�الدرا�سية: ف�شالن درا�شيان وف�شل �شيفي  - اإْن ُوِجد -.

رات  �س علـــى مداها المقرَّ الف�ســـل�الدرا�ســـي: مـــدة زمنيـــة ل تقل عن خم�شة ع�شـــر اأ�شبوعًا تدرَّ
الدرا�شية، ول تدخل من �شمنها فترتا الت�شجيل والختبارات النهائية.

الف�ســـل�ال�سيفي: مدة زمنيـــة ل تزيد على ثمانية اأ�شابيع، ول تدخل من �شمنها فترتا الت�شجيل 
والختبارات النهائية.

�شـــي الذي ينتظم في درا�شتـــه الطالب في المراكز  البرنامـــج�الدرا�ســـي: هـــو البرنامج التخ�شُّ
والحَلقات القراآنية.

رات التي يجب على الطالـــب اجتيازها بنجاح للح�شول  الخطـــة�الدرا�سيـــة: هي مجموعة المقرَّ
ج من البرنامج الملتحق به. على �شهادة التخرُّ

الُّ على المرحلة الدرا�شية، وْفقًا  للخطط الدرا�شية المعتَمدة.  الم�ستوى�الدرا�سي: هو الدَّ
ر�الدرا�ســـي: مـــادة درا�شيـــة تتبع م�شتوى محددًا �شمـــن خطة الدرا�شـــة المعتَمدة في كل  المقـــرَّ
زه من حيث  ر: رمز، ا�شم، اأهداف، و�شف مف�شل لمفرداته، يميِّ برنامج درا�شي، ويكون لكل مقرَّ
ر )نظري، عملـــي(، عدد ال�شاعات  رات، طبيعـــة المقرَّ المحتـــوى والم�شتـــوى عما �شـــواه من مقرَّ
ر، م�شمى ون�س ال�شهادة الممنوحة – اإْن ُوِجدت -.  ر، طريقة التقييم في المقرَّ المعتَمـــدة للمقرَّ

رات ُمَتَطلَّب اأو متطلَّبات �شابقة، اأو متزامنة معه. ويجوز اأْن يكون لبع�س المقرَّ
الوحدة�الدرا�سية: المحا�شرة النظرية اأو الدر�س العملي الأ�شبوعي الذي ل تقل مدته عن �شتين 

دقيقة.
ر  درجـــة�الأعمـــال�الف�سلية: الدرجة الممنوحـــة لالأعمال التي تبيِّن تح�شيـــل الطالب في المقرَّ

الدرا�شي خالل ف�شل درا�شي من اختبارات تت�شل بالمقرر الدرا�شي.
ر خالل الف�شـــل الدرا�شي اأو في  ر يعقد بعد اإتمـــام المقرَّ الختبـــار�النهائـــي: اختبار فـــي المقرَّ
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نهايته.
ر في الختبار النهائي  درجـــة�الختبـــار�النهائي: الدرجة التـــي يح�شل عليها الطالب في كل مقرَّ

للف�شل الدرا�شي  اأو الف�شل ال�شيفي.
ر م�شافًا اإليه درجـــات الأعمال  الدرجـــة�النهائيـــة: مجمـــوع درجـــة الختبار النهائـــي لكل مقـــرَّ

الف�شلية، وُتح�َشب الدرجة من مائة.
التقـديـــر: و�شف للن�شبـــة المئوية، اأو الرمز الأبجدي للدرجة النهائية التي ح�شل عليها الطالب 

ر. في اأيِّ مقرَّ
ر علـــى الطالب ا�شتكمال متطلَّباته في الموعد  ر يتعذَّ د موؤقتًا لكل مقرَّ غيـــر�مكتمـــل: تقدير ُير�شَ

د. المحدَّ
ر تقت�شي طبيعة درا�شته اأكثر من ف�شل درا�شي ل�شتكماله. د موؤقتًا لكل مقرَّ م�ستمر: تقدير ُير�شَ
اللجنـــة: لجنـــة �شئون اختبارات القـــراآن الكريم والإ�شراف عليها، المن�شـــاأة بالقرار رقم )36( 

ل�شنة 2008. 
لجنة�الجودة: لجنة يتم ت�شكيلها برئا�شة مدير الإدارة، وع�شوية عدد كاف من المخت�شين في 
مجال تالوة القراآن الكريم وتجويده وقراءاته، بهدف �شمان جودة عملية التقييم في الختبارات.

الف�سل�الثاين
النظام�التعليمي

مـادة�)2(
تعمل  املراكز واحلَلقات القراآنية على حتقيق الأهداف الآتية:

1. تي�شير �شبل تعلُّم القراآن الكريم لجميع فئات المجتمع.

2. ت�شحيح تالوة القراآن الكريم وتطبيق اأحكام التجويد.
3. الت�شجيع على ِحْفظ القراآن الكريم.

4. الت�شجيع على فْهم المعنى القراآني، ومراعاته عند التالوة.

5. الت�شجيع على تح�شين ال�شوت بالقراآن الكريم عند تالوته.
6. تعزيز الرتباط باللغة العربية انطالقًا من قوة ارتباطها بكتاب اهلل تعالى.

7. ن�شر الثقافة القراآنية، وت�شجيع ال�شتزادة من علوم القراآن الكريم.
8. تن�شئة الطالب على اللتزام بالأحكام ال�شرعية الواجبة، والتحلِّي بالقيم  والأخالق الإ�شالمية.

مـادة�)3(�
�شية يف جمال القراآن الكرمي وعلومه  م املراكز واحلَلقات القراآنية برامج تعليمية تخ�شُّ ُتقدِّ
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من خالل عدد من الربامج الدرا�شية، وتت�شمن الآتي:
1. برنامج التاأ�شي�س على القراءة العربية. 

2. برنامج التالوة ال�شحيحة.
3. برنامج التالوة وعلم التجويد.
4. برنامج ِحْفظ القراآن الكريم.

ويجوز لالإدارة ا�شتحداث برامج جديدة متعلقة مبجال القراآن الكرمي وعلومه بعد موافقة 
الوزير.

مـادة�)4(�
تتبنى املراكز واحلَلقات القراآنية املبادىء وال�شيا�شات املتعلقة بالعملية التعليمية الآتية:

1. الطالب محور عملية تعليم القراآن الكريم.
م على الِحْفظ تدري�شًا وتقويمًا. 2. ت�شحيح التالوة مقدَّ

رات الدرا�شية. 3. انتهاج الختمة الفردية للقراآن الكريم كاماًل اإْن اأمكن في البرامج والمقرَّ
د لقيا�س اإتقان تالوة القراآن الكريـــم وتجويده )الجانب العملي( يطبَّق  4. اعتمـــاد مقيا�ـــس موحَّ

في جميع البرامج الدرا�شية.
اِر�س من القراآن الكريم، ولو كان ي�شيرًا. 5. تعظيم ما َحِفظه الدَّ

6. المرونة في الإجـــراءات من اأجل التي�شير على المتعلِّمين، ومراعاة الفروق العمرية والفردية 
بينهم.

7. ل يقـــلَّ م�شتـــوى خريج برنامـــج  الِحْفظ عن خريج برنامج  التالوة وعلـــم التجويد في تطبيق 
اأحكام التجويد وُح�ْشن الأداء.

8. رعاية المتميزين، وُح�ْشن ال�شتثمار فيهم.
9. ت�شجيع التعلُّم الذاتي والتعلُّم الم�شتمر من اأجل اإتقان القراءة والِحْفظ.

الهتمام البالغ باختيار المعلمين، وتاأهيلهم، وتنمية قدراتهم في الجانب التعليمي والتربوي.  .10

مـادة�)5(�
وبراجمها  القراآنية  واحلَلقات  املراكز  لعمل  دلياًل  الدرا�شية  ال�شنة  بدء  مع  الإدارة  ُت�شِدر 

دة لبدء وانتهاء كل ف�شل درا�شي. نه التواريخ املحدَّ مِّ واإجازاتها، وُت�شَ
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مـادة�)6(�
بحيث  الدرا�شي،  الف�شل  بداية  قبل  وتعميمها  الدرا�شية  جداوله  باإعداد  مركز  كل  يلتزم 
�شون هذه  رات واأيام التدري�س واأوقاتها، وكذلك اأ�شماء املعلمني الذين ُيَدرِّ د فيها اأ�شماء املقرَّ حتدَّ

رات. وتر�َشل ن�شخة من هذه اجلداول الدرا�شية اإلى الإدارة. املقرَّ

�الف�سل�الثالث
رات�الدرا�سية املناهج�واملقرَّ

مـادة�)7(
اِر�س اأن يتقن عددًا من الكفايات العامة ب�شكل متدرج عند ترفيعه من م�شتوى اإلى  على الدَّ

اآخر، و�شوًل اإلى املرحلة النهائية التي توؤهله حلْمل �شهادة الربنامج، وذلك على النحو الآتي:
اأوًل: الكفايات العامة لبرنامج التاأ�شي�س على القراءة العربية: 

1. اأْن يتعرف على الحروف العربية ويتقن ُنطَقها في اأحوالها المختلفة.
2. اأْن يقراأ الحروف بالحركات.

َلًة. 3. اأْن يقراأ الكلمات ُم�َشكَّ
َلًة. 4. اأْن يقراأ الجمل ُم�َشكَّ

5. اأْن يقراأ الكلمات والآيات القراآنية مكتوبًة بالر�شم العثماني.
ثانياً: الكفايات العامة لبرنامج  التالوة ال�شحيحة:

ح قراءة �شَور الم�شحف نظرًا من الفاتحة اإلى النا�س. 1. اأْن ي�شحِّ  
2. اأْن يتعلَّم الأحكام الأ�شا�شية في ِعْلم التجويد بما ي�شاعده في ت�شحيح القراءة.  

3. اأْن يراعَي المعنى القراآني في ال�شتهالل والوْقف والبتداء والَقْطع.  
4. اأْن يزيِّن �شوَته عند تالوة القراآن الكريم.  

ثالثاً: الكفايات العامة لبرنامج  التالوة وِعْلم التجويد:
1. اأْن يتقن تجويد اآيات القراآن الكريم نظرًا من الم�شحف.  

2. اأْن يحفظ الأجزاء )30، 29، 28( من الم�شحف ال�شريف، واأْن يفهم معاني مفرداتها.  
3. اأْن يراعَي المعنى القراآني في ال�شتهالل والوْقف والبتداء والَقْطع.  

4. اأْن يزيِّن �شوَته عند تالوة القراآن الكريم.  
5. اأْن يتعلَّم المو�شوعات المتعلقة بعلم التجويد، م�شت�شِعرًا اأهميته في ت�شحيح التالوة.  

رابعاً: الكفايات العامة لبرنامج  حفظ القراآن الكريم:
1. اأْن يتقن تجويد اآيات القراآن الكريم ا�شتظهارًا من ِحْفِظه.  

2. اأْن يحفظ القراآن الكريم كاماًل.  
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3. اأْن يراعَي المعنى القراآني في ال�شتهالل والوْقف والبتداء والَقْطع.  
4. اأْن يزيِّن �شوَته عند تالوة القراآن الكريم.  

مـادة�)8(�
الدرا�شية،  الربامج  رات على م�شتويات  واملقرَّ املنهج  ع فيها  توزِّ اللجنة خطة درا�شية  ت�شع 
والكفايات  ال�شابقة،  واملتطلَّبات  م�شتوى،  لكل  املعتَمدة  وال�شاعات  الأ�شابيع  عدد  فيها  د  وحتدِّ

التعليمية التي يتم الرتكيز عليها يف كل م�شتوى.

مـادة�)9(
اخلطط  يف  ح  مو�شَّ هو  كما  الدرا�شية  رات  للمقرَّ الأكاديية  ال�شاعات  نظام  اعتماد  يتم 

الدرا�شية للربنامج.

الف�سل�الرابع
ت�سجيل�الطلبة�ونقلهم

مـادة�)10(�
اِر�شني اجلدد يف حدود طاقته ال�شتيعابية، ومبا يكفل جودة املخَرجات  ي�شتقبل املركز الدَّ
التعليمية، على اأْن ل يزيد عدد الطالب يف احلَلقة الواحدة عن 12 طالبًا. ولالإدارة ال�شتثناء من 

ذلك بخطاب م�شبَّب من اإدارة املركز.

مـادة�)11(
ف على ميولهم ورغباتهم،  اِر�شني اجلدد بهدف التََّعرُّ ُيجِري املركز مقابالت �شخ�شية للدَّ

وقيا�س درجة معارفهم ومهاراتهم، قبل اإحلاقهم بالربنامج  املنا�شب لهم.
وتتولى اللجنة و�شع ال�شوابط والتعليمات اخلا�شة بهذا النوع من املقابالت وتعميمها على 

املراكز.

مـادة�)12(
الإلكرتوين  اأو  الورقي  النموذج  بح�شب  اجلدد  الطالب  بيانات  بتقييد  املركز  اإدارة  تقوم 

د لذلك، وتر�ِشل ن�شخة منها اإلى الإدارة لالحتفاظ بها يف �شجالتها. املحدَّ



العدد: 3370 – الخميس 14 يونيو 2018

19

مـادة�)13(
ُي�شرَتط يف الطالب امل�شتجد اأن تتوفر فيه ال�شروط الآتية:

1. اأْن يكون ح�شن ال�شيرة وال�شلوك.
2. اأْن يكون لئقًا طبيًا.

3. اأْن يجتاز المقابلة ال�شخ�شية.

مـادة�)14(�
د املركز عدد الطلبة املقبولني يف الربنامج بناًء على الطاقة ال�شتيعابية للمركز ون�شبة  يحدِّ

اِر�شني فيه. ان�شباط الدَّ

مـادة�)15(�
ت�شتقبل املراكز الطالب امل�شتجدين يف اأيِّ وقت من العام الدرا�شي، ومع ذلك يحق للمركز 

دة يف ال�شنة. ر الت�شجيل على فرتة اأو فرتات محدَّ ق�شْ
ويلتزم املركز بالحتفاظ ب�شجل تاريخي لطلبات الت�شجيل، وجْعِلها على قائمة النتظار عند 
ر مقاعد درا�شية، وتكون الأولوية يف القبول ملن تتوفر فيه ال�شرتاطات املن�شو�س عليها  عدم تَوفُّ

يف هذه الالئحة.

مـادة�)16(�
ل يجوز للطالب درا�شة ذات الربنامج الدرا�شي يف اأكرث من مركز يف وقت واحد.

مـادة�)17(�
يجوز للطالب النتقال من مركز اإلى اآخر متى توافرت ال�شروط الآتية:

1. اأْن يكون للمركز المنقول منه واإليه ترخي�س �شاري المفعول من اإدارة �شئون القراآن الكريم.
ـــغ الطالـــب مركزه المنقول منـــه كتابيًا برغبته في النتقـــال. ول ي�شتدعي ذلك موافقة  2. اأْن ُيبلِّ

المركز المنقول منه.
م الطالب للمركز المنقول اإليه ك�شف درجاته وتقرير تح�شيله في البرنامج الدرا�شي. 3. اأْن يقدِّ

4. اأْن ُي�شِعر المركُز المنقول اإليه الوزارة بعملية النقل كتابيًا.



العدد: 3370 – الخميس 14 يونيو 2018

20

مـادة�)18(�
عند   - املركز  ولإدارة  كاماًل.  درا�شيًا  ف�شاًل  انقطـع  اإذا  املركز  من  الطالب  قيد  ُي�شَطب 
ال�شرورة - ال�شماح بانقطاع الطالب عن الدرا�شة لف�شلني درا�شيني بحد اأق�شى اإذا كان لدى 
ر ذلك. ويف كل الأحوال اإذا رِغب يف العودة ملقاعد الدرا�شة بعد جتاُوز ذلك وَجب  الطالب ما يربِّ
اإجراء اختبار حتديد م�شتوى، وت�شكينه يف امل�شتوى املنا�شب له بح�شب ال�شرتاطات التي ت�شعها 

اللجنة.

الف�سل�اخلام�س
التقومي�والختبارات

مـادة�)19(�
حت�شيل  مقدار  حتديد  يتم  �شوئه  ويف  التعليمية،  العملية  من  اأ�شا�شيًا  جزءًا  التقومي  ُيَعدُّ 

اِر�س واتخاذ الإجراءات والأ�شاليب املنا�شبة لتعزيزه وزيادة حت�شيله. الدَّ
اللجان  وت�شكيل  الرت�شيحات،  وا�شتقبال  الختبارات،  مواعيد  عن  الإعالن  الإدارة  وتتولى 
د الدرجات، وا�شتخراج النتائج، ومتابعة اعتمادها،  وحتديد مهماتها، وت�شمية اأع�شائها، ور�شْ
ويحق  تها.  يَّ �شرِّ و�شمان  تنظيمها  وُح�ْشن  باإدارتها  املتعلقة  الأعمال  و�شائر  ال�شهادات،  واإ�شدار 
لالإدارة ا�شتحداث اختبارات اأخرى عند احلاجة بهدف �شْبط العملية التعليمية وحت�شني جودة 

مخَرجاتها.

مـادة�)20(�
ح الطالب امل�شتجدين يف اأيٍّ من الربامج الدرا�شية لختبارات  اأْن تر�شِّ يحق لإدارة املركز 

رت يف الطالب ال�شرتاطات الآتية: حتديد امل�شتوى التي جتريها الإدارة، اإذا توفَّ
ح منه. 1. اأْن يكون قد اأتمَّ متطلبات المنهج الدرا�شي في الم�شتوى المر�شَّ

2. اأْن يجرَي المركز تقييمًا مبدئيًا له لتحديد الم�شتوى المنا�شب له بح�شب كفاياته.
رِا�شين المنتظمين باأيٍّ من المراكز والحَلقات القراآنية. 3. اأْن ل يكون مقيَّدًا في �شجالت الدَّ

مـادة�)21(�
م املركز  ه م�شتوفيًا الكفايات املطلوبة، على اأْن يقدِّ ر اإل اإذا اأمتَّ م الطالب لختبار املقرَّ ل يتقدَّ
َي الطالب يف درا�شة امل�شتوى الواحد مدة ل تقل عن �شهرين.  اأْن ُي�شِ ما يثبت ذلك، �شريطة 

ولالإدارة ال�شتثناء من ذلك بناًء على طلب م�شبَّب من اإدارة املركز.
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مـادة�)22(
رات اأحكام التجويد النظرية ح�شوُره ما ل يقل عن  م الطالب لختبارات مقرَّ ُي�شرَتط لتقدُّ

ر، على اأْن يرِفق املركز ما يثبت ذلك. 50% من ح�ش�س ذلك املقرَّ

مـادة�)23(
يحتفظ املعلِّم ب�شجل ملتابعة حت�شيل كل طالب، وُيجِري اختبارات تكوينية من وقت لآخر 
خالل الف�شل الدرا�شي، بهدف تقييم اأداء الطالب وحت�شينه، واإعدادهم لالختبارات. ويحتفظ 

بنتائج الختبارات للرجوع اإليها عند احلاجة.

مـادة�)24(
درجة  من:  الدرا�شية  الربامج  يف  )التطبيقية(  التالوة  رات  ملقرَّ النهائية  الدرجة  تتكون 
د اللجنة ن�شبة لدرجـة الأعمال الف�شلية من  الأعمال الف�شلية، ودرجة الختبار النهائي. وحتدِّ

الدرجة الكلية.
ر بناًء على الختبارات التكوينية التي  وحُتت�َشب درجة الأعمال الف�شلية من ِقَبل معلِّم املقرَّ

يجريها للطالب خالل الف�شل الدرا�شي.

مـادة�)25(
ل الإدارة جلانًا لالختبارات يف املراكز وت�شمي اأع�شاءها، ممن تتوفر فيهم ال�شرتاطات  ُت�شكِّ

الآتية:
ه اللجنة. ل قراآني منا�شب، بح�شب ما ُتِقرُّ 1. اأْن يكون حا�شاًل على موؤهَّ

2. اأْن يكون �شليم الحوا�س لكي ت�شاعده في عملية التقييم.
3. اأْن ل تقل خبرته في تعليم القراآن الكريم عن ثالث �شنوات.

4. اأْن يكون قد �شبق له الم�شاركة في ع�شوية اللجان ولو متدربًا.
مه الإدارة لتدريب اأع�شاء لجان الختبارات. 5. اأْن يكون قد اجتاز بنجاح البرنامج الذي تنظِّ

6. اأْن َتُتمُّ تزكيته من ع�شوين فاأكثر من اللجنة، عند تر�شيحه المرة الأولى.
7. اأية ا�شتراطات اأخرى تراها اللجنة.

الأولوية  معايري  خالل  من  فيهم،  ال�شابقة  ال�شرتاطات  ر  توفُّ بعد  حني  املر�شَّ بني  ل  ويفا�شَ
الآتية:

1. بحريني الجن�شية.
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ل قراآني اأعلى. 2. الحا�شل على موؤهَّ
3. َمن لديه خبرة اأكثر في عدد ال�شنوات.

مـادة�)26(
تتكون جلان الختبارات ال�شفهية للم�شتويات النهائية يف الربامج الدرا�شية من عدد كاف 
ده اللجنة ل يقل عن ثالثة اأع�شاء. وفيما عدا ذلك ل تقل جلنة الختبارات ال�شفهية عن  حتدِّ

ع�شوين. وي�شُدر بت�شمية الأع�شاء قرار من مدير الإدارة.

مـادة�)27(�
تكلِّف الإدارة جلنة فنية من �شخ�شني اأو اأكرث من ذوي اخلربة والخت�شا�س لإعداد اأ�شئلة 
هذا  يف  عليها  املتعاَرف  والرتبوية  الفنية  للموا�شفات  ِوْفقًا  وال�شفهية  التحريرية  الختبارات 

د اللجنة الفنية مقدار الدرجات والإجابات النموذجية. املجال، على اأْن حتدِّ

مـادة�)28(�
دة تعتمدها  ُيقيَّم الطالب يف جميع الربامج الدرا�شية من خالل معايري فنية ِوْفق مناذج محدَّ

ُمها على الأطراف ذوي العالقة. اللجنة، وتعمِّ

مـادة�)29(�
 ،)3( املادة  يف  اإليها  امل�شار  الدرا�شية  الربامج  اأحد  يف  اختبار  لأيِّ  ح  �شُّ َ الرتَّ للطالب  يحق 

�شريطة الآتي:
م الطالب لالختبار ِوْفق النموذج المعدِّ لذلك. 1. اأْن يتقدَّ

ح منه. م المركز ما يثبت اإتمام الطالب لمتطلَّبات الم�شتوى المر�شَّ 2. اأْن يقدِّ
3. اأْن يكون الطالب مقيَّدًا في �شجالت الإدارة كطالب منتظم.

مـادة�)30(
ر عليـه احل�شور لأداء الختبار لوجود عذر خارج عن الإرادة اأْن  يجـب علـى الطالب الـذي تعذَّ
يتقدم بعذره اإلى مدير الإدارة، يف مدة اأق�شاها اأ�شبوع من تاريخ الختبار مدعومًا بامل�شتندات 

املوؤيـِّدة لذلك.
يِّ �شهرين من تاريخ  م لالختبار اإل بعد ُم�شِ واإذا مل ُيقَبل عذر الطالب، فال يحق له التقدُّ
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الختبار الذي تغيَّب عنه.

مـادة�)31(
بـ70%، وتقوم  الدرا�شية  امل�شتوى الأخري يف جميع الربامج  النجاح يف اختبار  د درجة  حتدَّ
اللجنة بتحديد ن�شب النجاح يف بقية امل�شتويات مبا ي�شمن تَدرُّج الطالب يف حت�شيله وكفاءته 

العلمية.

مـادة�)32(
ب الدرجة الكلية للطالب اإلى اأقرب رقم �شحيح ع�شري اأعلى. ُتَقرَّ

مـادة�)33(
ى على جناحه اأو على ح�شوله على  التقدير الأعلى درجة  ُترَفع درجة الطالب الكلية  اإذا تَبقَّ

واحدة فاأقل. 

مـادة�)34(�
عند  اإليها  الرجوع  ويتم  ال�شفهية،  الختبارات  اأثناء  الطالب  تالوات  جميع  �شوتيًا  ل  ت�شجَّ
كل  ويف  نتيجته.  من  التََّظلُّم  يف  ه  حقَّ تالوته  ت�شجيل  يرُف�س  الذي  الطالب  ويـفِقد  ال�شرورة. 
الأحوال ُينَظر يف التََّظلُّمات التي تر�َشل لالإدارة ِوْفق النموذج املعدِّ لذلك، على اأْن ت�شلَّم لالإدارة 

خالل مدة اأق�شاها اأ�شبوع بعد اإعالن النتائج الأولية.

مـادة�)35(�
ل الإدارة جلنة ت�شمى )جلنة جودة التقييم( تتكون من اثنني على الأقل من املخت�شني،  ت�شكِّ

وحتال اإليها احلالت الآتية:
1. التََّظلُّمات من نتائج الختبارات.

2. تـــالوات الطـــالب الذين ي�شاوي اأو يقل الفارق بين درجتهـــم الكلية ودرجة النجاح عن خم�س 
درجات.

3. تـــالوات الطـــالب الذين يزيد الفارق بين اأعلى درجة واأقـــل درجة من درجات اأع�شاء اللجنة 
ال�شفويـــة عن الحد الم�شمـــوح به ِمن ِقَبل لجنة اختبارات القـــراآن الكريم والإ�شراف عليها. 
وُي�شتثَنى من ذلك الطالب الذين تقل درجتهم عن درجة النجاح بع�شر درجات لدى اأع�شاء 

لجنة الختبار ال�شفهية.
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لة با�شتخدام  ويتولى كل ع�شو من اأع�شاء جلنة اجلودة ب�شكل م�شتقل تقييم التالوات امل�شجَّ
ويقاَرن  اجلودة  جلنة  درجة  متو�شط  ويوؤخذ  ذلك،  يف  املعتَمدة  التقييم  ومناذج  املعايري  ذات 

مبتو�شط درجات اللجنة الأ�شلية، وحُتت�َشب للطالب اأعلى الدرجتني.

مـادة�)36(�
ل  ر يحق له اإعادة الختبار مرتني بحدٍّ اأق�شى. على اأْن تف�شِ يف حالة ر�شوب الطالب يف املقرَّ
بني الختبار والذي يليه مدة ل تقل عن �شهرين من تاريخ اختباره الذي ر�شب فيه. ويف حال 
مواٍز.  م�شتوى  اأقرب  يف  ن  وي�َشكَّ منا�شب،  اآخر  برنامج  اإلى  اإحالته  يف  ُينَظر  ذلك  بعد  ر�شوبه 

ولالإدارة ال�شتثناء من ذلك بناًء على طلب من املركز اأو الراأي الفني للمخت�شني.
لــه الرتاكمي،  ر حُتت�َشــب الدرجــة )الأحــدث( فــي معدَّ ويف حال اأعاد الطالب اختبار املقرَّ

ر يف �شجله الأكاديي. وي�شار اإلى عدد مرات ت�شجيله للمقرَّ

مـادة�)37(�
ا�شم  يت�شمن:  الدرا�شي  حت�شيله  عن  معتِمد  تقرير  على  احل�شول  للطالب  الإدارة  تتيح 
والف�شل  الدرا�شية  وال�شنة  در�شها  التي  رات  واملقرَّ بالربامج  ال�شخ�شي، جدول  رقمه  الطالب، 
الربامج  اأحد  يجتاز  من  لكل  ج  تَخرُّ �شهادة  ت�شدر  كما  فيها،  ونتيجته  املركز  وا�شم  الدرا�شي 

الدرا�شية بنجاح.

مـادة�)38(
ر، ويف النتيجة النهائية كما يلي: حُتت�َشب التقديرات التي يح�شل عليها الطالب يف كل مقرَّ

التقديرالدرجة املئوية
ممتاز مرتفع95 اإلى 100

ممتاز90 اإلى اأقل من 95
جيد جدًا مرتفع85 اإلى اأقل من 90
جيد جدًا80 اإلى اأقل من 85
جيد مرتفع75 اإلى اأقل من 80
جيد70 اإلى اأقل من 75
متو�شط مرتفع65 اإلى اأقل من 70
متو�شط 60 اإلى اأقل من 65
مقبول مرتفع55 اإلى اأقل من 60
مقبول 50 اإلى اأقل من 55

�شعيفاأقل من 50
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مـادة�)39(
امل�شتوى  يف  للمقررات  النهائية  الدرجات  جمموع  على  بناًء  للطالب  العـام  التقـدير  يكـون 
الدرا�شي، ويعد الطالب ناجحًا ويرفع اإلى امل�شتوى الأعلى بعـد اإنهاء متطلبـات امل�شتوى بنجـاح 
ح�شـب اخلطـة الدرا�شـية، علـى اأّل تقـل درجته  يف كل مقرر عن ما هو معتمد يف اخلطة الدرا�شية 

للربنامج.

مـادة�)40(
تلتزم الإدارة بتعيني مراِقِبني لعملية الختبارات، والتاأكد من عدم وقوع الِغ�س فيها.

وملء  الإجابـة،  ورقـة  ب�شـحب  املراقـب  يقوم  الختبار،  يف  بالِغ�س  الطالب  قيام  حال  ويف 
النموذج اخلا�س بذلك ثـــم ير�شـــل النموذج وورقـــة اإجابة الطالب اإلى رئي�س جلان الختبارات 

للتحقيق فيها، واتخاذ الإجراء املنا�شب.

مـادة�)41(
م بطلـب الـتََّظلُّم مـن نتيجتـه اإلـى مدير  للطالب خالل اأ�شبوع من اإعالن النتيجة، اأن يتقـدَّ
�س لذلك، وتتولى جمموعة الدرا�شات القراآنية فح�س التََّظلُّم  الإدارة بح�شب النموذج املخ�شَّ
م اللجنة  ق من مو�شوعيته، ومن ثم اإحالته اإلى جلنة �شْبط اجلودة، علـى اأْن تقـدِّ مبدئيًا للتََّحقُّ
تقريرها خـالل اأ�شـبوع، وتر�شـل نتيجـة الـتََّظلُّم بعـد اعتمادهـا مـن مدير الإدارة لإجـراء الـالزم.

النـزول بدرجـة الطالـب عن  الـدرجات  ـد  املـادي فـي ر�شْ ول يجـوز فـي غيـر حالـة اخلطـاأ 
الدرجة الـُمَتَظلَّم منها. ول تتولد من الأخطاء الإدارية  اأيًا كان مرتكبها اأية حقوق للطالب، مبا 

يف ذلك اأداوؤه لختبار مل ي�شتوف �شروطه.
وُتعترَب نتيجة التََّظلُّم ال�شادرة من جلنة اجلودة واملعتمـَدة مـن مدير الإدارة نتيجـة نهائيـة، 

ول يحق للطالب اإعادة التََّظلُّم منها مرة اأخرى.

مـادة�)42(
اِر�شني واإدارات املراكز من احل�شول على ك�شف تف�شيلي لدرجات الطالب  ن الإدارة الدَّ مَتكِّ

رات، بح�شب النموذج املعدِّ لذلك. يف املقرَّ
رات بنجاح، بح�شب النموذج  ج بعد اجتياز الطالب جميع املقرَّ وُت�شِدر الإدارة �شهادة التََّخرُّ

املعدِّ لذلك.

مـادة�)43(�
حُتَفظ اأوراق الختبارات النهائيـة فـي خـزائن خا�شـة بالإدارة، ويـتم بعـد ذلــك التََّخلُّ�س 
منهـا بالطريقة املنا�شبة ِوفقًا لل�شوابط التي ي�شتمل عليها نظام اجلودة املعمول به لدى الإدارة.


