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 قال : قال رسول اهلل  عن عثمان بن عفان 

 بخاري .لرواه ا.   " خرُيكم َمن تعلَّم القرآَن وعلَّمه: " 
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 ,وعلى آله وصحبه أمجعني ,الصالة والسالم على سيد املرسلني, واحلمد هلل رب العاملني

 .. أما بعد الدين,يوم  إىلومن تبعهم بإحسان 

 الطالبة( مرشد) ضع بني يديكنسعد بك بني أروقة هذا املعهد ون,  بةالطال اختنا

, واملقررات الدراسية, فيه  , وطبيعة الدراسةتهعلى تفهم أنظم بإذن اهلل تعاىل ؛ ليساعدك

وهدفنا   -بإذن اهلل تعاىل  – خرجيـتت إىل أنيف املعهد ا لك ليكون نرباًسواالنتظام, واالختبارات, 

 . ومة الصحيحة اليت قد حتتاجني إليها بأسرع وقت وأقل جهدوصولك إىل املعل

تلقي استفساراتك, فال ترتددي و خبدمتك أن املرشدة األكادميية باملعهد تسعد ولتعلمي

 . بزيارتها والتواصل معها

بتعلم القرآن اخلريية  وتناليحتققي أهدافك وحتوزي على غايتك أن أمل  وكلنا

 .رواه البخاري"  خرُيكم َمن تعلَّم القرآَن وعلَّمه" أنه قال :  النيب عن ,كما يف احلديث وتعليمه 

 

 عمادة املعهد

 

 

 املقدمة  
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 توفري بيئة نسائية تعليمية قرآنية منوذجية وفق معايري اجلودة واإلتقان.

 
 

 هن وأمتهن.عإعداد فتيات صاحلات ينهلن من كتاب اهلل القويم وحيملن اخلري جملتم

 

 

 بالقرآن الكريم بتعـلمه و تعليمه وامتثال هديه القويم يف األوساط النسائية . نشر العناية .1

 تربية املسلمة تربية قرآنية مبا يؤهلها للقيام بواجبها جتاه دينها وأسرتها وجمتمعها. .2

تها ومبا ااإلسالمية واملهارات األساسية اليت تدفعها للقيام مبسؤولي باملعارفتزويد الطالبة   .3

 تكون لبنة صاحلة يف بناء هذا البلد املبارك واملساهمة يف نهضته الشاملة . يناط بها ل

ملمارسة العملية  ؛ ختريج معلمات ذوات كفاءة متميزة يف جمال تعليم القرآن الكريم وعلومه .4

 . واخلاصة التعليمية املتخصصة يف املرافق احلكومية واخلريية

واخلاصة يف مؤسسات التعليم احلكومي واخلريي  الكريم اإلسهام يف تطوير أداء معلمات القرآن .5

 ورفع مستواهن من خالل الربامج التدريبية والتعليم املستمر . 

 رؤية املعهد  

 املعهد رسالة  

 املعهد أهداف  
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 األول الباب

 نظام الدراسة
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يتوافق املعهد يف نظامه التعليمي مع نظام التعليم العالي يف اململكة العربية السعودية, يف 

 الدراسي, وغري ذلك على النحو التالي: تلفصول الدراسية, والتوقيالسنوات, وا ماإلطار العام, ونظا

 : طبيعة الدراسة أ.  

حيث ينقسم  ,  ملعهد على أساس النظام الفصلي كأساس للدراسةيف ايسري نظام الدراسة 

 .به اخلاصة األكادميية لكل فصل دراسي متطلباتهالعام الدراسي إىل فصلني دراسيني مستقلني 

 : الدراسي السنوي التوقيتب.  

ي يف اململكة بداية ونهاية العام الدراسي يف التعليم العال مع يتوافق العام الدراسي يف املعهد

 . العربية السعودية

 :  األسبوعيالتوقيت الدراسي ج.  

ق الدراسة وف اخلميس إىل األحدمن  األسبوعتغطى املتطلبات الدراسية يف مخسة أيام يف 

 . كةالنظامية يف اململ

 : التوقيت الدراسي اليوميد.  

, وحيق للمجلس فرتة الصباحية يف الظروف العاديةمجيع املتطلبات الدراسية يف ال ىتؤد

ة عيف الفرتة املسائية  بناء على توصية جملس املعهد مشفو اإلشرايف حتويل بعض املسارات الدراسية 

 . الفرتة املسائية يفواد التطبيقية باملسوغات كما حيق جمللس املعهد تقرير متطلبات بعض امل

 : احملاضرات الدراسيةهـ .  

ومبجموع  يومية,يوزع اجلدول الدراسي جلميع املسارات الدراسية على مخس حماضرات 

دقيقة ( وحيق للمجلس اإلشرايف  45وزمن احملاضرة الواحدة ) , حماضرةمخس وعشرون  :أسبوعي

  . مجد أوظام احملاضرات بزيادة أو نقص تعديل ن
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 الباب الثاني

 مسارات الدراسة
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ولكل مسار مسمى , ة مسارات دراسيثالث تسري الربامج الدراسية املنهجية يف املعهد وفق 

 حمددة,ومدة زمنية  معينة,ومتطلبات أكادميية  خاصة,ومواصفات وشروط قبول  أكادميي,

  : التالي على النحو التخرج,وتصنيف وظيفي بعد 

 

  :لتدريس القرآن الكريم وعلومهالدبلوم العالي   :سار األولامل

 برنامج : إن أعلى مؤهل أكادميي يتقرر تدريس متطلباته يف املعهد هو  

 )الدبلوم العالي لتدريس القرآن الكريم وعلومه(

 وهو برنامج عالي ملا بعد املرحلة اجلامعية ويكون باملواصفات والشروط التالية : 

  (,البكالوريوس  حصول الطالبة على املؤهل اجلامعي )ألساسي للقبول يف هذا الربنامج الشرط ا.  1

  . أي حال االستثناء من هذا الشرطوال ميكن ب     

  فصول دراسية خالل سنتني دراسيتني . ةربعأيف أن تنهي الطالبة مجيع متطلبات هذا الربنامج .  2

 ربنامج انتظاما .مجيع متطلبات هذا الأن تنهي الطالبة .  3

  :وفق اآلتياملقررة وبقية املتطلبات األكادميية األخرى  كامال,حفظ القرآن الكريم أن تنهي الطالبة . 4
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 للدبلوم العالي مقررات املستوى األول

 رقم املقرر ساعات املقرر طبيعة املقرر املقرر الدراسي

 1101 10 نظــري القرآن الكريم ) حفظ (

 1102 5 نظــري م ) تالوة (القرآن الكري

 1103 2 نظــري التجويد

 1104 2 نظــري علوم القرآن الكريم

 1105 2 نظــري فقه آيات األحكام

 1106 2 نظــري أحاديث األحكام

 1107 2 نظــري املهارات اللغوية

 7 25 اجملموع

 للدبلوم العاليمقررات املستوى الثاني 

 رقم املقرر ساعات املقرر طبيعة املقرر املقرر الدراسي

 1201 10 نظــري القرآن الكريم ) حفظ (

 1202 5 نظــري القرآن الكريم ) تالوة (

 1203 2 نظــري التجويد

 1204 2 نظــري فقه آيات األحكام

 1205 2 نظــري تفسري آيات العقيدة 

 1206 1 نظــري أحاديث األحكام

 1207 1 نظــري مدخل علم القراءات

 1208 2 نظــري املهارات اللغوية

 8 25 اجملموع
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 للدبلوم العاليمقررات املستوى الثالث 

 رقم املقرر ساعات املقرر طبيعة املقرر املقرر الدراسي

 1301 10 نظــري القرآن الكريم ) حفظ (

 1302 5 نظــري القرآن الكريم ) تالوة (

 1303 1 نظــري التجويد

 1304 4 نظــري قراءاتالعلم 

 1305 1 حبثـــي مهارات البحث العلمي

 1306 1 عملي مهارات اإللقاء

 1307 1 نظــري املهارات الشخصية

 1308 1 نظــري ( تدريس ) النظريالرتبية وطرق ال

قررات امل

 االختيارية

 نظــري السرية النبوية

1 

1309 

 1310 نظــري الثقافة اإلسالمية

 1311 عملــي لياآل اس احل

 9 25 اجملموع

 للدبلوم العالي مقررات املستوى الرابع

 رقم املقرر ساعات املقرر طبيعة املقرر املقرر الدراسي

 1401 10 نظــري القرآن الكريم ) حفظ (

 1402 5 نظــري القرآن الكريم ) تالوة (

 1403 1 نظــري التجويد

 1404 4 نظــري قراءاتالعلم 

 1405 1 ظــرين القرآنية البالغة

 1406 1 نظــري األسرية الرتبية

 1407 1 نظــري املهارات اإلدارية

 1408 2 عملي ( عملي ) طرق التدريس

 8 25 اجملموع
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   :يلي لتدريس القرآن الكريم وعلومهالدبلوم  التكم :املسار الثاني  

 : هو برنامج  إن  املؤهل األكادميي املتوسط الذي يتقرر تدريس متطلباته يف املعهد

 )الدبلوم التكميلي لتدريس القرآن الكريم وعلومه(

 وهو برنامج متوسط ملا بعد مؤهل املعهد التأهيلي ويكون باملواصفات والشروط التالية : 

   مؤهــل الــدبلوم التــأهيلي للمعهــد  الشــرط األساســي للقبــول يف هــذا الربنــامج حصــول الطالبــة علــى  .1

 .لس اإلشرايف على توصية جملس املعهد إضافة إىل املؤهل الثانوي أو ما يعادله بعد موافقة اجمل

 .  فصلني دراسيني  خالل سنة دراسية أن تنهي الطالبة مجيع متطلبات هذا الربنامج يف  .2

 أن تنهي الطالبة مجيع متطلبات هذا الربنامج انتظاما . .3

وفـق  ادمييـة األخـرى املقـررة    أن تنهي الطالبة حفظ القرآن الكريم كـامال, وبقيـة املتطلبـات األك    .4

 اآلتي :

 للدبلوم التكميلي مقررات املستوى األول

 رقم املقرر ساعات املقرر طبيعة املقرر املقررات الدراسية

 2104 17 نظــري ( حفظالقرآن الكريم ) 

 2102 4 نظــري قراءاتالعلم 

 2103 2 نظــري الكريم تقنيات تعليم القرآن

 2105 1 ـرينظـ املهارات الشخصية

 4 24 اجملموع
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 للدبلوم التكميلي مقررات املستوى الثاني 

 رقم املقرر ساعات املقرر طبيعة املقرر املقرر الدراسي

 2204 17 نظــري عرض ( القرآن الكريم )

 2202 4 نظــري قراءاتالعلم 

 2203 2 عملــي )عملي ( تدريسال طرقالرتبية و

 2205 1 نظــري املهارات اإلدارية

 4 24 اجملموع

 : لي لتدريس القرآن الكريم وعلومهالدبلوم التأهي :املسار الثالث

 : إن  املؤهل األكادميي األدنى الذي يتقرر تدريس متطلباته يف املعهد هو برنامج

 )الدبلوم التأهيلي لتدريس القرآن الكريم وعلومه(

 واصفات والشروط التالية : وهو برنامج خمصص ملا بعد املرحلة الثانوية ويكون بامل

االسـتثناء مـن   الشرط األساسي للقبول يف هذا الربنامج حصول الطالبة على املؤهل الثانوي , وال جيوز  -1

 .بأي حال هذا الشرط 

 . أربعة فصول دراسية يف سنتني دراسيتني أن تنهي الطالبة مجيع متطلبات هذا الربنامج يف  -2

 الربنامج انتظاما . أن تنهي الطالبة مجيع متطلبات هذا -3

, وبقية املتطلبات األكادميية األخرى املقررة القرآن الكريم  من عشرين جزًءأن تنهي الطالبة  حفظ  -4

 وفق اآلتي :
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 للدبلوم التأهيلي مقررات املستوى األول

 رقم املقرر ساعات املقرر طبيعة املقرر املقرر الدراسي

 3101 10 نظــري القرآن الكريم ) حفظ (

 3102 5 نظــري لقرآن الكريم ) تالوة (ا

 3103 2 نظــري التجويد

 3104 2 نظــري التوحيد

 3105 2 ـريـنظ الفقه

 3106 2 نظــري السرية النبوية

 3107 1 نظــري سريةاألرتبية ال

 7 24 اجملموع

 للدبلوم التأهيلي مقررات املستوى الثاني

 رقم املقرر قررساعات امل طبيعة املقرر املقرر الدراسي

 3201 10 نظــري القرآن الكريم ) حفظ (

 3202 5 نظــري القرآن الكريم ) تالوة (

 3203 2 نظــري التجويد

 3204 2 نظــري التفسري

 3205 2 نظــري التوحيد

 3206 2 نظــري الفقه

 3207 1 حبثي طرق البحث

 7 24 اجملموع
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 ليللدبلوم التأهيمقررات املستوى الثالث 

 رقم املقرر ساعات املقرر طبيعة املقرر املقرر الدراسي

 3301 9 نظــري القرآن الكريم ) حفظ (

 3302 5 نظــري القرآن الكريم ) تالوة (

 3303 1 نظــري التجويد

 3304 2 نظــري التفسري

 3305 2 نظــري احلديث

 3306 2 نظــري الفقه

 3307 2 نظــري عربيةالغة للا

 3308 1 نظــري ) النظري ( تدريسالة وطرق رتبيال

 8 24  اجملموع

 للدبلوم التأهيلي مقررات املستوى الرابع

 رقم املقرر ساعات املقرر طبيعة املقرر املقرر الدراسي

 3401 9 نظــري القرآن الكريم ) حفظ (

 3402 5 نظــري القرآن الكريم ) تالوة (

 3403 1 نظــري التجويد

 3404 2 نظــري آن الكريمعلوم القر

 3405 2 نظــري التفسري

 3406 1 نظــري احلديث

 3407 2 نظــري عربيةالغة للا

 3408 1 عملي )عملي ( تدريسالرتبية وطرق ال

قررات امل

 االختيارية

 نظـري اإلسالميةالثقافة 
 

1 

 

3409 

 3410 نظــري مدخل علم القراءات

 3411 عملي احلاس  اآللي

 9 24 موعاجمل
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 الباب الثالث

 نظام االنتظام
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ا إىل مقر املعهد ا حبضورها يومًيأن تنهي الطالبة مجيع املتطلبات الدراسية انتظاًمجي  

نسبة  بلغتوإذا احملاضرات, من جمموع  %50يقل عن  وحضورها الفعلي يف احملاضرات الدراسية مبا ال

 . حيق هلا دخول االختبار بأي عذر  رها والكن النظر يف عذميال أكثر ف% ف50الغياب 

 : املدة القصوى لالنتظامأ.  

مثانية  تتعدى تنهي الطالبة مجيع املتطلبات الدراسية يف املعهد يف مدة قصوى ال أنجي  

تتعدى  لتأهيلي , ومدة قصوى الايف أربع سنوات دراسية بالنسبة للدبلوم العالي والدبلوم  فصول

وثيقة خترج أن متنح الطالبة  قوال حي, ني دراسيتني بالنسبة للدبلوم التكميليفصول يف سنت أربعة

 . املدة القصوى نفادبعد 

 : الغيابب.  

   :تعامل وفق اآلتي بل غابت عن بعض احملاضرات الدراسية فإنها  كامال,ا إذا مل تنتظم الطالبة انتظاًم

الل الفصـل  جمموع احملاضـرات الدراسـية خـ   % من  10أي مقرر بلغت نسبة غياب الطالبة يف  إذا    .1

   . للتنبيه أولي إنذار إليهانه يوجه الدراسي هلذا املقرر فإ

اضـرات الدراسـية خـالل الفصـل     % مـن جممـوع احمل  20غيـاب الطالبـة يف أي مقـرر     نسبة بلغتإذا  .2

 للتحذير. ثاٍن إنذار إليهاالدراسي هلذا املقرر فانه يوجه 

الفصـل   لالدراسـية خـال  % مـن جممـوع احملاضـرات    25بـة يف أي مقـرر   نسبة غياب الطال بلغتإذا  .3

وهـــذا , وتعتــرب راســبة يف املقــرر     النهــائي, حتــرم مــن دخــول االختبــار      فإنهــا الدراســي هلــذا املقــرر    

 إنذارها من قبل .ولو مل يتم احلرمان يتقرر 
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ذر يقبلـه جملـس   كـان غيابهـا بعـ    إذاالتقـدم بطلـ  رفـع احلرمـان     ؛ حرمانها  املقررحيق للطالبة  .4

 . من احملاضرات %50قد وصلت  الغياب نسبة تكون أالاملعهد وبشرط 

ــة احلــق يف   .5 ــ نمخســة وعشــرو وضــع مــدتها   إجــازةللطالب ــاب وال حتســ  ضــمن نســ   ا,يوًم بة الغي

 . املنصوص عليها أعاله

 : التأجيلج.  

 األحوالحد بعد يف أوحيق هلا استئنافها فيما  , انتظام الدراسة للطالبة يف املعهد يتم إيقاف

  :وبشرط أال تكون يف املستوى الدراسي األول التالية

قبـل نهايـة    إيقاف املدة وتأجيل الدراسة ملدة فصـل دراسـي واحـد فقـط    تقدمت الطالبة بطل  إذا .  1

 . تأجيلهالثامن من الفصل الدراسي املطلوب  األسبوع

اســة ملــدة فصــلني دراســيني يف عــام دراســي   بطلــ  إيقــاف املــدة وتأجيــل الدر الطالبــة  تقــدمتإذا  . 2

 كامل قبل نهاية األسبوع الثامن من الفصل الدراسي الذي تدرس فيه الطالبة .

ا متصـلة وتقـدمت بعـذر يقبلـه جملـس      عن الدراسـة ملـدة مخسـة عشـر يومًـ     إذا انقطعت الطالبة .  3

االسـتثناء يف ذلـك وقبـول    حيـق جمللـس املعهـد    و , فيه تاملعهد فإنها تعترب مؤجلة للفصل الذي تغيب

 ذكر يف نظام االنتظام . مع ما انتظام الطالبة فقط يف احلاالت الضرورية

 : ستئناف الدراسة بعد التأجيلد.  ا

  حيق للطالبة استئناف الدراسة بعد صدور قرار التأجيل هلا بالشروط التالية : 

 العام الدراسي املؤجل. أو للفصل ةوالدراستتقدم الطالبة بطل  استئناف االنتظام  أن.  1

 .يف املعهدتها أن يكون التأجيل مرة واحدة فقط خالل دراس.  2
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حبيــث  هلــا,العــام احملــدد  أو تصــدر موافقــة جملــس املعهــد علــى اســتئناف الدراســة يف الفصــل  أن.  3

املوافــق للفصــل الــذي أجلتــه يف حالــة ســريان الدراســة فيــه واكتمــال  تســتأنف الدراســة يف الفصــل 

 له.د املقرر دالع

وحيـق جمللـس املعهـد االسـتثناء     , أن ال تزيد فرتة التأجيل عن سنة دراسية مـن فصـلني دراسـيني    .  4

 ( ورعايـة مولـود   ,, مرافقـة الـزوج  )املـرض  :بناء على تقـدمها بعـذر مقبـول مثـل    لسنة دراسية أخرى 

    . داية السنة املستثناةيثبت استمرار العذر ب شريطة أن تقدم ما , وحنوها

جلـة مـن املـدة القصـوى الـيت حيـق للطالبـة أن        ؤامل ةجي  أن حتس  الفصول أو السنوات الدراسي.  5

  .ايف الدراسة املنصوص عليها سابًق متضيها

 :  طي القيدهـ .  

 : عهد وسح  ملفها بالشروط التاليةحيق للطالبة التقدم بطل  إنهاء دراستها يف امل

على توصية  املبينجملس املعهد على توصية  املبين لمعهداجمللس اإلشرايف لصدور موافقة 

 .املرشدة األكادميية

 طيه .أن تتعهد الطالبة خطيا بعدم مطالبة املعهد بإعادة قيدها بعد 

 .املعهديف  الطالباتون لم الطالبة ملفها من قبل وكيلة شؤتست

خيص املعهد  ا كل مااستالمهبعد , على استمارة إخالء الطرف للطالبةتوقع عميدة املعهد 

   . لدى الطالبة

 : دإعادة القيو.  

ميكن للطالبة التقدم بطل  إعادة القيد بالرقم والسجل األكادميي قبل طي القيد وفق 

 الضوابط التالية :  
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  .أن تتقدم بطل  إعادة القيد مع ذكر مسوغات الطل    .1

  .ها يف املعهددراست فقط خالل واحدة مرةأن يكون طل  إعادة القيد  . 2

  دراسيني.أن ال ميضي على طي قيدها أكثر من فصلني  . 3

حبيــث  الطالبـة علـى إعـادة قيـد     املرشـدة األكادمييـة  بنـاء علـى توصـية     جملـس املعهـد  أن يوافـق    .4

  .تستأنف الدراسة يف الفصل املوافق للفصل الذي يطوى فيه القيد

و أكثــر فيحــق هلــا التقــدم إىل املعهــد كطالبــة  دراســية أإذا مضــى علــى الطالبــة ثالثــة فصــول   . 5

   . فقطمستجدة 

 : اإلنذارز.  

للبقاء قي هلا فرصة أخرية بفرصتها األوىل و إذا أنهتا كتابًي االطالبة إنذاًر تعطى

  : قسمنيوينقسم اإلنذار حس  موجبه إىل  املعهد,واالستمرار يف 

 :  اإلنذار التأدييب :األول

ا من املخالفات املمنوعة يف املعهد , وصدر يف ا إذا ارتكبت شيًئتأديبًي اتعطى الطالبة إنذاًر

  . تأدي  الطالبات القواعد يف بابحقها قرار من اجمللس املختص حس  مواد 

  : األكادميياإلنذار الثاني: 

 ا يف أحد األحوال التالية : ا  أكادميًيتعطى الطالبة إنذاًر

  .مقبول ( يف املعدل الرتاكمي  )إذا حصلت الطالبة على تقدير  . 1

  . األول)راس ( يف املعدل الفصلي عدا املستوى  على تقدير ضعيفإذا حصلت الطالبة   .2
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 :الفصل ح.  

يصدر قرار اجمللس اإلشرايف للمعهد بفصل الطالبة اليت أنهت فرصة بقائها يف املعهد سواء 

 وفق اآلتي : منحت أم مل متنح إنذارًا سابقًا

 الفصل التأدييب: ول: األ

من  صدر يف حقها قرارو املعهد,إذا ارتكبت الطالبة خمالفة تستوج  عدم استمرارها يف 

 .تأدي  الطالبات باب يف القواعد كتاب تنص عليه مواد النهائي كما بالفصلاجمللس اإلشرايف 

 : الفصل األكادميي الثاني:

ا فإنه يصدر يف يف املعهد لتخلفها أكادميًي الطالبة احلد األدنى من فرصة بقائهاجتاوزت  إذا

  التالية:يف األحوال  املعهد وذلكاألكادميي من  قرار بالفصلحقها 

ا متتاليـة بـدون تقـديم عـذر يقبلـه      يومًـ  رإذا انقطعت الطالبة عن االنتظام يف الدراسة ملدة مخسـة عشـ   .1

 املعهد أو طل  تأجيل الدراسة. جملس

 . ( يف املستوى األول راس  ) تقدير( 2تراكمي أقل من )إذا حصلت الطالبة على معدل  .2

 . ني متواليني عدا املستوى األوليف مستوي راس إذا حصلت الطالبة على تقدير  .3

 . اى للدراسة املنصوص عليها سابًقإذا مل تنه الطالبة دراستها يف املدة القصو .4

 . ا ومل تطل  زيادة مدة التأجيلًلا كامفصًل مدة التأجيل املوافق عليها للطالبةإذا جتاوزت  .5
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  :الدرجة املكتسبة

على احلد املطلوب من الدرجة املخصصة الستكمال املتطلبات أن حتصل الطالبة على جي  

 على النحو التالي: توزيع الدرجة املكتسبةاألكادميية لكل مادة حس  

 :صغرىالدرجة الكربى والدرجة الأ.  

ال ودرجة , مائة ( 100ال تزيد الدرجة املخصصة للنجاح يف كل مادة عن الدرجة الكربى وهي )

 درجة.ستون ( 60)تقل الدرجة املخصصة للنجاح يف كل مادة عن الدرجة الصغرى وهي 

 :توزيع الدرجة املكتسبة  ب.

  : لتالياتوزع الدرجة املكتسبة لكل مادة يف الفصل الدراسي الواحد على النحو 

- موع الدرجة الكربىمن جمدرجة (  30)  %30: وجمموع درجاتها هو : درجة أعمال الفصل.  1

  سحت -درجة (  40% ( من جمموع الدرجة الكربى ) 40عدا مقرر القرآن الكريم جمموع درجاتها ) 

 للطالبة من خالل عدد من املتطلبات :

طة االختبارات الفصلية املعتمدة من جملس اختبار حتريري أثناء الفصل الدراسي حس  خ  أ.

 ( عشرون درجة من إمجالي درجة أعمال الفصل .20املعهد : وخيصص له )

نشاط إضايف : من تلخيص , أو حبث خمتصر , أو تقرير , أو نشاط عملي , أو حنو ذلك ب. 

 ( مخس درجات .5وخيصص له )

 ( مخس درجات .5)احلضور واملشاركة : وخيصص هلا ج.  

 يرى . ( عشر درجات حس  ما10وحيق ألستاذ املادة توزيع درجات الفقرتني ) ب , ج ( وجمموعها ) 
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من جمموع درجة (  70)  %70وجمموع درجاته : يختبار النهائي أو التطبيق العملدرجة اال.  2

جة % ( من جمموع الدر60عدا مقرر القرآن الكريم جمموع درجاته )  -درجة (  70)  الدرجة الكربى

 نصتكما حس  طبيعة املادة  جرىوحتس  للطالبة من خالل جهد نهائي ُي,  -درجة (  60الكربى ) 

 : وفق اآلتي عليه مواد املناهج واملقررات

 . اشفوًي اا أو اختباًرا مستمًرتقومًييكون إما املواد الشفوية : *  

 . اريرًيا حتاختباًريكون املواد النظرية : *  

يكون ملواد الشفوية والنظرية : *  . اثًيا أو حبا أو ميدانًيا عملًينشاًطيكون قية : املواد التطبي*  

من درجة  %(40%( ونسبة درجة التحريري )30ا وتكون نسبة درجة الشفوي )ا وحتريرًيا شفوًياختباًر

 . االختبار

 :واملستوياتجتياز املقررات اج.  

 :ةالتالي القواعدية من عدمه وفق واملستويات الدراسيعتمد اجتياز الطالبة وانتقاهلا يف املقررات 

 . تأو أكثر من جمموع الدرجا( % 60)على  حصلت جتتاز الطالبة املقرر وتعد ناجحة فيه ؛ إذا.  1

 .يف مجيع املقررات جتتاز الطالبة املستوى إىل املستوى الذي بعده ؛ إذا جنحت.  2

ــة  .  3 أن جتتــاز مجيــع   الي إىل املســتوى الــذي بعــده إال بعــد  االنتقــال مــن املســتوى احلــ  ال حيــق للطالب

 .احلالي مقررات املستوى

 :اختبار احملمول د.  

    عادة االختبار باسمإل فرصة أخرى أو مقررين ريف مقر رمتأو ُح لطالبة اليت أخفقتمتنح ا

 وفق الضوابط التالية:  ( لاختبار احملمو) 

 ن مقررين.احلرمان عو اإلخفاقمقررات  أال تزيد. 1
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إذا كــان املقــرر  مباشــرة التــاليتــؤدي الطالبــة اختبــار احملمــول يف األســبوع األول مــن بدايــة الفصــل   . 2

 . من جملس املعهداملعتمدة االختبارات خطة حس   اا أو شفوًيحتريرًي

 املقررات العملية والبحثية ختترب حس  طبيعتها.. 3

 .( درجة 100)  كربىمن الدرجة ال اختبار احملمولحتتس  درجة .  4

 :هـ . الرسوب

 : التاليةيف األحوال إىل الذي بعده  تنتقل نفس املستوى والالطالبة يف  تبقى

وال حيـق هلـا دخـول اختبـار     , تعترب راسـبة  مقررات أو أكثر  يف ثالثةرمت أو ُحالطالبة اليت أخفقت . 1

, وتـؤدي   انتظـام دراسـي  رمـت فيهـا دون   ُحأو  أخفقـت املقررات اليت االختبار يف وتبقى إلعادة , احملمول 

 مع الطالبات املنتظمات يف الفصل القادم إن وجد أو الذي بعده.االختبار 

املقـررات الـيت رسـبت فيهـا      اختبـار  إذا أخفقت الطالبة يف اختبار احملمول تعترب راسـبة وتبقـى إلعـادة   . 2

مـع الطالبـات املنتظمـات    دي االختبـار  , وتـؤ حتريريـة أو شـفوية    اتاملقرر تإذا كانانتظام دراسي دون 

 يف الفصل القادم إن وجد أو الذي بعده.

 املقررات العملية والبحثية ختترب حس  طبيعتها.. 3

 . ( درجة 100حتتس  درجة اختبار الرسوب من الدرجة الكربى ) . 4
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 احتساب التقديرات:و.  

حس  اجلدول  تبلوماالديف كل  راتلكل املقر حتس  التقديرات األكادميية ورموزها ووزنها

  :التالي

 وزن التقدير رمز التقدير التقدير الدرجة

 5.00 + أ ممتاز مرتفع 100 - 95 

 4.75 أ ممتاز 95أقل من  - 90

 4.50 + ب جيد جدا مرتفع 90أقل من  - 85

 4.00 ب جيد جدا 85أقل من  - 80

 3.50 + ج جيد مرتفع 80من  أقل - 75

 3.00 ج جيد 75ن مأقل  - 70

 2.50 + د مقبول مرتفع 70من  أقل  - 65

 2.00 د مقبول 65من أقل  - 60

 1 هـ راس  60أقل من 

 :الرتاكمي واملعدل املعدل الفصليز.  

يعتمد يف احتساب حتصيل جمموع الدرجات والتقديرات يف املعهد على نظام املعدل الفصلي 

 التعليمية العليا يف اململكة على النحو التالي : واملعدل الرتاكمي املتبع يف املؤسسات

 :املعدل الفصلي أوال:

يتم احتساب املعدل الفصلي من حاصل قسمة جمموع النقاط اليت حصلت عليها الطالبة على 

 . (اتالوحدات الدراسية )ساعات املقررجمموع 
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 : توى األوللطالبة من الدبلوم التأهيلي يف املسمثال على احتساب املعدل الفصلي 

 النقاط وزن التقدير رمز النقاط الدرجة ساعات املقرر اسم املقرر رقم املقرر

 50 5 + أ 95 10 (القرآن الكريم )احلفظ 3101

 20 4 ب 82 5 (القرآن الكريم )التالوة 3102

 4 2 د 63 2 التجويد 3103

 2 1 هـ 55 2 التوحيد 3104

 7 3.50 + ج 77 2 الفقه 3105

 9.5 4.75 أ 94 2 سرية النبويةال 3106

 3 3 ج 74 1 الرتبية األسرية 3107

 95.5    24 اجملموع

--- 
 املعدل الفصلي =

 جمموع النقاط جلميع املقررات هلذا الفصل

= 

95.5 

  =3.97 

 24 جمموع الساعات الدراسية هلذا الفصل

 

 وزن التقدير.× الدراسية  الساعات النقاط = عدد : إن حيث 
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 : مثال على احتساب املعدل الفصلي للطالبة نفسها املستوى الثاني

 النقاط وزن التقدير رمز النقاط الدرجة ساعات املقرر اسم املقرر رقم املقرر

 10 5 أ + 97 2 التوحيد 3104

 50 5 أ + 95 10 القرآن الكريم ) حفظ ( 3201

 25 5 أ + 97 5 القرآن الكريم ) تالوة ( 3202

 10 5 أ + 98 2 التجويد 3203

 10 5 أ + 99 2 التفسري 3204

 10 5 أ + 97 2 التوحيد 3205

 10 5 أ + 95 2 الفقه 3206

 5 5 أ + 95 1 طرق البحث 3207

 130    26 اجملموع

---- 

 املعدل الفصلي =

 جمموع النقاط جلميع املقررات هلذا الفصل

= 

130 

  =5.00 

 26 ذا الفصلجمموع الساعات الدراسية هل

 : ملحوظة

   على الطالبة يف حالة الرسوب والنجاح.ِسمقرر التوحيد ُح . 1          

 . اًضا أو اخنفازاد تأثريه يف املعدل ارتفاًع؛ كلما زاد عدد ساعات املقرر   .2          
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 املعدل الرتاكمي: ا:ثانًي

قاط اليت حصلت عليها الطالبة يف يتم احتساب املعدل الرتاكمي من حاصل قسمة جمموع الن

ويدخل ضمن  ,مجيع املقررات منذ التحاقها باملعهد على جمموع الوحدات الدراسية لتلك املقررات

فالطالبة اليت ترس  يف مقرر ثم تنجح فيه حيس  املقرر يف حالة  ,ذلك مقررات الرسوب واحلرمان

 هكذا.وويف حالة النجاح الرسوب 

 : كالتالي عدل الرتاكمي يف مستويني دراسينياحتساب امل كوني السابق ثالاملمن 

 (.24الدراسية ) الساعاتعدد جمموع طة و( نق95.5)املستوى األول نقاط جمموع *  

 (.26)نقطة وجمموع عدد الساعات الدراسية ( 130)املستوى الثاني نقاط  جمموع*  

 : ون حساب املعدل الرتاكمي كالتاليويك

 = املعدل الرتاكمي  

 جمموع النقاط جلميع املقررات

     = 

95.5 + 130 

  =4.51 

 26 +24 الدراسية جلميع املقررات الساعاتجمموع 
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 :احتساب التقدير العاما: ثالًث

على نظام احتساب  ءحيتس  التقدير العام للطالبة يف املستوى الدراسي يف مجيع املواد بنا   

  التالي:على النحو املعدل الرتاكمي املذكور 
 التقدير املعدل الرتاكمي م

 ممتاز 5.00 - 4.50  1

 جيد جدا 4.50أقل من  - 3.75 2

 جيد 3.75أقل من  - 2.75 3

 مقبول 2.75أقل من  - 2.00 4

 

 : من املثال السابق جند أن

 . ( 3.97تقدير الطالبة يف املستوى األول جيد جدا ألن معدهلا الفصلي ) *   

 . ( 5.00ألن معدهلا الفصلي )  ممتاز الثانيالطالبة يف املستوى  قديرت*   

 . ( 4.51تقدير الطالبة العام ممتاز ألن معدهلا الرتاكمي ) *   

  :مراتب الشرفا: رابًع

على تقديرها العام املبين على معدهلا  يعتمد منح الطالبة مرتبة الشرف من املعهد بناًء

ومل يصدر حبقها قرار تأدييب من  مقرر,حرمان يف أي  وأ هلا رسوب كمي شريطة أن ال يسبقالرتا

   التالي:وذلك على النحو  املعهد,

 . الطالبة )مرتبة الشرف األوىل ( ( فتمنح 5.00 -4.75بني ) بلغ املعدل الرتاكمي ما إذا.   1

 . رف الثانية (طالبة )مرتبة الش( فتمنح ال 4.75 -4.50بني ) إذا بلغ املعدل الرتاكمي ما.   2
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 :االختباراتأنظمة أداء ح.  

 :  وسريها األنظمة التالية تختبارايراعى يف أداء اال

ن خـالل وسـائل اإلعـال   مـن  وأماكن االختبارات  جي  على الطالبة التعرف وبدقة على مواعيد  .1

 . عهداليت يستخدمها امل

 . ارات بوقت كافر قبل بدء االختبمقر جلنة االختبا إىل جي  على الطالبة احلضور .2

 . االختبار وقتنصف  ىمضاالختبار إذا دخول للطالبة بيسمح ال  .3

وقتـا إضـافيا بـدال مـن الوقـت الفائـت إذا كـان         أقـل مـن نصـف الوقـت    يف  تعطى الطالبة املتأخرة .4

 . الطالبة حس  تقدير رئيسة اللجانودون تفريط من التأخر عن االختبار مقبوال, سب  

 لتقـرر ؛ فيحال موضـوعها إىل أسـتاذة املقـرر    حضور اختبار أعمال الفصل الطالبة عن  غيبتإذا ت .5

  يف حقها أحد اإلجراءات التالية :

إذا مل يكن هلا عذر يف الغياب أو كـان عـذرها غـري مقبـول فيعـاد هلـا االختبـار أو تكلـف يف أي نشـاط          *  

 عشر درجات .( 10علمي آخر , وكالهما حيس  هلا من نصف الدرجة املخصصة هلا فقط أي )

إذا كان هلا عذر مقبول فيعاد هلا االختبار أو تكلف بنشاط علمـي آخـر , وكالهمـا حيسـ  هلـا مـن       *   

 ( عشرين درجة .20الدرجة املخصصة كاملة أي )

ثم جملـس  , إذا تغيبت الطالبة عن حضور االختبار النهائي فيحال موضوعها إىل جلنة األعذار   .6

 اإلجراءات التالية :ليقرر يف حقها أحد ؛ املعهد 

غــري مقبــول لــدى اللجنــة فتعــد راســبة يف املقــرر وتكــون    لطالبــة عــذر أو كــان عــذرها  لإذا مل يكــن *   

 درجتها يف ذلك املقرر صفر .
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إذا كان للطالبة عذر مقبول لـدى اللجنـة فتوقـف درجـة الطالبـة ويسـمح هلـا باختبـار املـادة يف          *   

( درجـة , وحتسـ  هلـا أعمـال الفصـل الـيت       70فصـل التـالي مـن )   موعد االختبـارات احملمولـة بدايـة ال   

 حصلت عليها . 

دق جملس املعهد على رأي جلنة األعذار يف قبول عذر الطالبة املتغيبة عن االختبار النهائي إذا يصا .7

 :    أحد األمور التالية سب ب نكا

  خاصفى حكومي أو من خالل تقرير معتمد من مستش حكمهما,حالة النزيف أو الوالدة وما يف . 

 خاصعتمد من مستشفى حكومي أو العمليات اجلراحية واألمراض املعدية من خالل تقرير م . 

    ( يـوم االختبـار أو قبلـه     ه, ابنـ , ابـن جأخـت, زو أب, أم, أخ,  وفاة أحد أفراد األسـرة مـن الدرجـة األوىل )

 . من خالل ما يثبت ذلك قصىكحد أأيام ثالثة  بيوم أو يومني أو

 ار علــى كــل تفاصــيلها  ة صــحية أو اجتماعيــة أو نفســية شــديدة اخلطــورة تقــف جلنــة األعــذ  حالــ

 . وتتوثق منها

 ( صـفر  )  ختالف قواعد وتعليمات االختبـار ترصـد هلـد درجـة     حتاول الغش أو كل طالبة تغش أو .8

 . ختاذ أي عقوبات إضافية يف حقهايف املقرر وحتال إىل جلنة التأدي  ال

 . جلنة االختبار قبل مضي نصف الوقتادرة ال حيق للطالبة مغ .9
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 الباب اخلامس

 نظام تأديب الطالبات
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كل خروج من الطالبة على األنظمة والقواعد والتعليمات املتبعة يف املعهد؛ يعد خمالفة 

 نظامية وأكادميية تستحق عليها إجراًء تأديبًيا يتوافق مع درجة املخالفة وتصنيفها :

 

 

 
 

 :اخالفاتأنواع امل 

مستوى املخالفة اليت قامت بها الطالبة بعد على اجلهة املكلفة بالنظر يف خمالفة الطالبات تقدير 

 : التاليالتحقق من وقوعها حس  تصنيف املخالفات 

 :: املاخالفات الكربىأوال

د أو يع ,ا ميس حرمة الدين اإلسالمييعد خمالفة كربى كل تصرف تقوم به الطالبة عمًد

ومن ذلك ما  ,هت, أو منسوبامنسوبيه أو بأحد ,أو يلحق الضرر باملعهد ,ا على مبادئه العظامرحًيا صخروًج

 : يلي

داللـة   مـع  املـذاه  واألفكـار املتعارضـة صـراحة    شـيء مـن    اعتنـاق  أو ,االستهزاء بشيء من شعائر الـدين .  1

 . تاب والسنة ومنهج السلف الصاحلالك

ســواء  ,احملرمــة أو املشــبوهة ل بالشــرف واألخــالق مــن العالقــات  القيــام أو الرتتيــ  ألي تصــرف خيــ . 2

 . خارجه مأوسواء داخل املعهد  ,لغريها مأ ,لنفسها

 نظام تأديب الطابات  
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دوات الســحر أو أ ,ســائر املســكرات وكاملخــدرات أو الــدخان أ ,حيــازة أي ممنوعــات شــرعية أو أمنيــة  .2

 . السالح, أو والشعوذة

 أو ,توزيعهـا  النشرات أو وإصدار ,للمملكة ظام العامالقيام أو الرتتي  للمسائل اليت تتعارض مع الن .3

 . مجع األموال أو التوقيعات هلا

 خارجها. ماستغالل اسم املعهد لصاحل أي جهة حمظورة يف نظام الدولة سواء من داخل اململكة أ .4

سـواء داخـل   أو الطالبـات,   والتاملسـؤ حماولة تصوير أي منسوبة من منسوبات املعهـد مـن   تصوير أو  .5

 .كانوألي غرض  ,بأي آلة تصوير كانتيف حافالته أو أنشطته اخلارجية,  مهد أاملع

 . راسي بغري إذن من عمادة املعهداخلروج من املعهد قبل نهاية الدوام الد .6

ا علـى أنـه خمالفـة كـربى ممـا مل يـذكر أعـاله بقـرار مـن جملـس املعهـد            ما ميكـن تصـنيفه الحقًـ    .7

  .ومصادقة اجمللس اإلشرايف للمعهد

 :املتوسطةاملاخالفات  ا:نًيثا

ا يسيء إىل النظام العام يف املعهد أو يعد خمالفة متوسطة كل تصرف تقوم به الطالبة عمًد

  : ومن ذلك ما يلي ,ع أهدافه ورسالتهعلى سري الدراسة فيه أو يتعارض م يؤثر

واد والكتـ   عمـد لججهـزة واملـ   أو اإلتالف املت ,أو املنشآت التابعة له ومرافقه ,العمل املخل بنظام املعهد. 1

 واألدوات وما شابهها.

    .االمتناع املدبر عن حضور احملاضرات وحنوها مما تقضي به اللوائح أو إثارة الشغ  أو الفوضى .2

متلكــات منســوبات املعهــد مــن    مل مأ املعهــد,ســواء كانــت ملمتلكــات    ,الســرقة واالخــتالس بأنواعهمــا   .3

 . املسئوالت والطالبات



 

 35 35 

 و الشروع فيه أو املساعدة عليه.تبارات بأنواعها أالغش يف االخ .4

 وإثارة الشغ  والفوضى فيها. ,هااإلخالل بنظام االختبارات بأنواع .5

 ميية والسرقة العلمية بأنواعها.الغش يف البحوث والواجبات واملتطلبات األكاد .6

 ت أو الزميالت باملعهد.از اخلدمااإلهانة املقصودة ألي من أعضاء اهليئة التعليمية أو اإلدارية أو جه .7

 بالضرب على أي طالبة يف املعهد.االعتداء  .8

 أو األجهزة أو العطور وحنو ذلك.نظام املعهد كامللبوسات يف اصطحاب املمنوعات  .9

ــا      .10 ــاب والصـــور بأنواعهـ ــا وأشـــرطة األلعـ ــة بأنواعهـ ــا واألشـــرطة الغنائيـ حيـــازة آالت اللـــهو بأنواعهـ

 لك.واجملالت غري اإلسالمية وحنو ذ وأشرطة الفيديو واحلاس  اآللي والكت 

  .بدون ترخيص مسبق فيهانظيم اجلمعيات داخل املعهد أو االشرتاك ت .11

 كان.ألي غرض  غري مصرح بها أومجع التربعات ألي جهة أخرى مصرح بها داخل اململكة  .12

ا علــى أنــه خمالفــة متوســطة ممــا مل يــذكر أعــاله بقــرار مــن جملــس  مــا ميكــن تصــنيفه ال حًقــ .13

 .املعهدشرف ومصادقة م املعهد

 :فيفةاخلاخالفات امل ا:ثالًث

ا منها عن مست ا مما يعد خروًجيعد خمالفة خفيفة كل تصرف تقوم الطالبة عمًد

طالبة العلم وحاملة القرآن الكريم يف سلوكها أو كالمها أو هندامها أو هيئتها , مما ال ميكن 

 . أعالهربى أو املتوسطة املذكورة تصنيفه مع املخالفات الك
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  :العقوبات التأديبية ب. 

يف خمالفات الطالبات حس  االختصاص باإلجراءات احملددة جتاه تقوم اجلهة املكلفة بالنظر 

من اإلجراءات  أو أكثر لسابقة , واختاذ واحدهذه املخالفة حس  مقدارها وفق تصنيف املخالفات ا

 : والعقوبات التالية

 . لفت النظر كتابة التنبيه أو .1

 . نذاراإل .2

 كلها. زايا اخلاصة بالطالبات أومنعها من التمتع ببعض امل .3

 أو أكثر ملدة فصل دراسي أو أقل.اجلزئي من حضور بعض احملاضرات ملقرر احلرمان  .4

حبيـث   كامـل, احلرمان الكلي من حضور كل احملاضرات ملقرر أو أكثر ملـدة فصـل دراسـي     .5

 ة.هذا املقرر أو املقررات راسب تعترب الطالبة يف

 هــذا وذلــك بإلغــاء درجــة اختبــار الطالبــة يف مقــرر أو أكثــر واعتبارهــا يف  اجلزئــي,الرتســي   .6

 املقرر أو املقررات راسبة.

الرتسـي  الكلـي وذلـك بإلغـاء مجيـع درجـات الطالبـة يف مجيـع املقـررات واعتبارهـا يف مجيــع            .7

 .راسبة املقررات

 دخول االختبار يف مقرر أو أكثر.احلرمان من  .8

 عهد ملدة فصل دراسي أو أكثر.املؤقت من امل إليقافا .9

 الفصل النهائي من املعهد. .10
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 .. أختنا الطالبة

برك  حامالت القرآن الكريم, نأمل أن يكون  بانضمامكبقدر اغتباطنا 

 وأبان طبيعة الدراسة يف املعهد . قد جّلى لك الصورة؛ )مرشد الطالبة( 

 

 .خالص صاحل لك مبذولة بعلم نافع وعمل  دعواتنا

ه لبينا حممد وعلى آ رب العاملني , وصلى اهلل على نوآخر دعوانا أن احلمد هلل

 وصحبه أمجعني .

 اخلامتة  
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 : قال : قال رسول اهلل  عن أبي هريرة 

ومن سلَك طريًقا يلتمُس فيه علًما , سهَّل " 

 . رواه مسلم"  اهلُل له به طريًقا إىل اجلنِة
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