المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بيش

معهد إعداد املعلمات

الالئحة التنظيمية
ملعهد اعداد معلمات
القران الكريم ببيش

مت التعديل بتاريخ 1435/5/9هـ

املقدمة
احلمد هلل والصالة على رسول اهلل وبعد
فهذه الالئحة التنظيمية ملعهد اعداد معلمات حتفيظ القران الكريم التابع جلمعية حتفيظ القران الكريم مبحافظة بيش والذي
بدأت الدراسة بداية الفصل الثاني من العام الدراسي 1429هـ 1430 -هـ
وقد صيغت هذه الالئحة لتوافق امكانات املعهد باعتباره معهدا ناشئا ومصدرنا يف اعدادنا هلذه الالئحة التنظيمية ملعاهد اعداد
معلمات القران حتفيظ الكريم املعدة من قبل ادارة املعاهد جبمعية حتفيظ القران الكريم مبنطقة الرياض حيث اخذنا منها
مايتناسب مع طبيعة معهدنا بتصرف من حذف واضافة وتعديل
وباهلل التوفيق
اللجنة املشرفة على معهد اعداد معلمات القران الكريم جبمعية التحفيظ مبحافظة بيش

اوال  :االهداف الرئيسية
 -1سد احتياج الدور النسائية اخلريية لتحفيظ القران الكرمي من املعلمات
 -2تطوير عمل الدور النسائية اخلريية واالرتقاء به تعليميا وتربواي واداراي.
 -3املسامهة يف نشر االهتمام ابلقران الكرمي وتعلمة.
 -4اتهيل حافظات لتدريس القران الكرمي .

 -5العناية ابلدراسات املتميزات يف املعهد وخارجة ورعايتهن.

ثانيا  .:برنامج الدراسة
برانمج الدبلوم ومدته سنتان للحاصالت على شهادة املرحلة الثانوية

ثالثا  :التوقيت الزمين للدراسة
 .1العام الدراسي يف املعهد متوافق مع برانمج الدراسة يف املؤسسات التعليمية .
 .2الدراسة يف املعهد على نظام املستوايت لكل مستوى فصل دراسي واحد.
 .3أايم الدراسة يف األسبوع  :مخسة أايم من السبت إىل األربعاء .

 .4احملاضرات يف اليوم الدراسي تبدأ من الساعة السابعة والنصف صباحاَ حىت الساعة الثانية عشر طيلة أايم السنة .
 .5مدة احملتضرة الواحدة مخس ومخسون دقيقة .

 .6الدورات القصرية حتدد مدهتا والفئات املستهدفة وتوقيتها الدراسي  .....اخل حبسبها .

رابعاَ  :الضوابط العامة :
يلتزم املعهد يف سياسته ابلضوابط الشرعية العامة  ,ويتمشى -يف تنظيمها – مع سياسة التعليم يف اململكة .

خامساَ  :الفئات املستهدفة :
يستهدف املعهد الطالبات احلافظات عشرة أجزاء فأكثر وحامالت الشهادة املتوسطة ( املواطنات ابلدرجة األوىل ).

سادساَ  :احلد األعلى لدارسات القاعة :
احلد األعلى لدارسات القاعة الواحدة يف مقرر القرآن الكرمي والتجويد ومهارات تدريس القرآن الكرمي وتقنيات التعليم والرتبية العملية  20طالبة .

سابعاَ  :القبول
القبول يف املعهد :
أوال  :شروط القبول للدبلوم :
جيب أن تتوفر يف املتقدة مجيع الشروط التالية :

 .1ال يقل مؤهلها عن امتام شهادة املرحلة االبتدائية .
 .2ال يقل حفظها عن عشرة أجزاء .
 .3اجتياز املقابلة الشخصية .

ثالثاَ  :األوراق املطلوبة :
 .1صورة من دفرت العائلة املقيدة فيه الدارسة ( صورة اجلواز أو اإلقامة لغري السعودايت ) مع األصل للمطابقة .

 .2صورة شهادة آخر مؤهل حصلت عليه الدارسة مع األصل أو مصدقة  ( ,جيب أن تكون الواثئق الصادرة من خارج اململكة أصلية
ومصدقة من اجلهات الرمسية املختصة يف بلد دراسة الدراسة )

 .3تعبئة منوذج (الرتشيح  /التسجيل ) املعد هلذا الغرض .
 .4خطاب موافقة من ويل أمرها

رابعا  :أولوية القبول ملعلمات الدور النسائية لتحفيظ القرآن الكريم ( السعوديات ) .
خامساَ  :قبول الدارسات غري السعوديات :
 .1يتم قبول الطالبات غري السعودايت الاليت ال تنطبق عليهن الشروط احملددة ابملواد السابقة :
 .2يتم قبوهلن بنسبة  %15من جممل طالبات املعهد جبميع براجمه .

 .3إذا بقيت إذا بقيت أماكن شاغرة بعد استيعاب كافة السعودايت متأل بغري السعودايت حىت لو جتاوزت النسبة املقررة بعد موافقة جملس
إدارة املعهد .

ثامناَ  :الدورات :
يتوىل املعهد تنفيذ عدد من الدورات التدريبة الطويلة والقصرية ملعلمات الدور النسائية من غري الدارسات يف املعهد من داخل اجلمعية

واجلمعيات األخرى يف املنطقة ومن معلمات مدارس تعليم البنات يف التعليم العام حسب االمكاانت املتوفرة .

تاسعا :اهليئة االدارية باملعهد :
*االرتباط التنظيمي :ترتبط مباشرة ابللجنة املشرفة جبمعية حتفيظ القران الكرمي مبحافظه بيش .

تشكيلها :
.1مديرة املعهد
. 2الوكيلة

.3مشرفه النشاط

.4حماضرة متخصصه يف القران وعلومه

.5حماضرة متخصصه يف العلوم الشرعية

(رئيسا)

(انئبا للرئيس)

(امني)

(عضوا)

(عضوا)

.6حماضرة متخصصة يف الرتبية وطرق التدريس

مهام اهليئة اإلدارية باملعهد.
 .1االسهام يف الوفاء ابحتياجات املعهد من املستلزمات التعليمية واملرافق وبرامج النشاط والربامج التدريبية واالجتماعية مبا حيقق غاية املعهد
واهدافه وال يتعارض مع ما يرد من تعليمات .

 .2اعتماد برامج الدورات القصرية وتنظيمها .

 .3اعتماد برامج اكتشاف املوهوابت  ,وتقري اوجه االبداع والتميز ورعايتها وتشجيعها .

 .4مناقشة املستوى التحصيلي للدارسات من خالل حتليل نتائج االختبارات وحبث احلاالت اليت تستدعي الدارسة ومعرفة أسباهبا وطرق
عالجها

 .5رعاية سلوك الدراسات ومناقشة الظواهر السلوكية غري املرغوب فيها واختاذ العالج املناسب هلا .

 .6حبث الوضع العام للمعهد وما قد يكون هلا من خصوصيه تتطلب الدارسة والتحليل واختاذ ما تراه اهليئة بشأهنا ويشمل ذلك ماله عالقه
مبنسوابت املهد .

 .7دراسة املوضوعات التعليمية والرتبوية ذات الصلة ابملهام املنوطة ابملعهد ويشمل ذلك ما يتعلق ابخلطط الدراسية واملناهج واملقررات ودور
املعهد يف اجملتمع واختاذ ما تراه اهليئة بشأهنا لتطوير العمل يف حدود صالحيتها ورفع ما ليس كذلك ايل اداره املعاهد .

 .8خماطبه جملس اداره املعهد بشان املشكالت اليت جتد اهليئة صعوبة يف حلها او خترج عن نطاق اختصاصها .
 .9نشر االهتمام ابلقران الكرمي .

 .10ختتار اهليئة موضوعاهتا وتطرح آرائها مبا ال يتعارض مع لوائح وأنظمه مجعيه حتفيظ القران الكرمي

عاشرا .اجملالس واللجان
اوال :اجمللس العلمي باملعهد:
مهامه:
.1
.2
.3
.4
.5

التوصية بتعيني هيئة التدريس ابملعهد

تشجيع البحث العلمي والتأليف و الرتمجة والنشر

نشر البحوث واملؤلفات والرسائل العلمية اليت يرى نشرها

اقرار ما حيال اليه من كتب دراسية ورسائل

التوصية إبصدار الدورات العلمية

جملس احملاضرات باملعهد :
تشكيله
يشكل جملس احملاضرات ابملعهد على النحو االيت .
(رئيسا)

.1مديرة املعهد

(انئبا للرئيس)

.2الوكيلة

.3مرشدة طالبية منسقه الدورات
 .4مجيع احملاضرات

(امني)

(اعضاء)

مهام جملس احملاضرات
 .1مناقشه الوضع العام الرتبوي والتعليمي يف املعهد مع الرتكيز على اداء احملاضرات وحتصيل الدارسات وسلوكهن واختاذ االجراءات
الرتبوية املناسبة حياهلا

 .2االطالع على األنظمة والتعليمات والتعاميم الواردة من جهات االختصاص ومناقشتها وتفهم مضامينها ووضع آلية لتطبيقها
 .3تدارس ما يرد للمعهد من ملحوظات وتوجيهات واقرتاحات واختاذ االجراءات املناسبة حياهلا

 .4دراسة وحتليل نتائج االختبارات ,واالفادة منها يف تطوير طرائق التدريس وأساليب التقومي وتعزيز االجيابيات وعالج السلبيات

 .5دراسة ما تقدمه احملاضرات من ملحوظات واقرتاحات تتعلق ابملناهج واخلطط الدراسية ,والكتب املقررة  ,وتوحيد رؤية املعهد بشأهنا
ورفعها اىل جملس ادارة املعهد

 .6تبادل اخلربات والتجارب بني عضوات اجمللس واستعراض اجلهود الذاتية لكل عضو
 .7متابعة تنفيذ توصيات جملس احملاضرات فيما يقع ضمن اختصاصات املعهد

 .8أي اعمال اخرى يتطلبها املوقف الرتبوي والتعليمي

اجتماعات جملس احملاضرات
يعقد اجمللس اجتماعاته بناءً على دعوه من رئيسه على الوجه اآليت:

.1اجتماع حتضريي قبل بداية العام الدراسي

.2اجتماعات دوريه ال تقل عن اجتماعني يف كل فصل دراسي

.3اجتماع ختامي يف هناية العام الدراسي بعد اختبارات الفصل الدراسي الثاين مباشرة ,وملديرة املعهد دعوة اجمللس اىل اجتماعات طارئة عند
احلاجه

.4توثق اجتماعات اجمللس مبحاضرات تدون مبعرفة األعضاء

. 5ترسل مديرة املعهد تقريرا عن اجتماعات جملس احملاضرات واجنازاته واقرتاحاته  ,يف هناية العام الدراسي اىل مدير ادارة املعاهد

ثانيا :جلنة النشاط باملعهد
تشكيلها
تشكل جلنة النشاط ابملعهد على النحو التايل :

(رئيسا)

.1وكيلة املعهد

(انئبا للرئيس)

.2مرشدة طالبية

.3املشرفات على جماالت النشاط ابملعهد ,وتكون احداهن مقررا (اعضاء)

مهام جلنة النشاط
.1اعتماد خطة النشاط ابملعهد وفقا للتعليمات لتحقيق غاية املعهد واهدافه
.2التنسيق بني برامج النشاط املختلفة داخل املعهد

.3اكتشاف املواهب واوجه االبداع واالبتكار ورعايتها وتنميتها وتوجيهها  ,فالنشاط قسيم املنهج املقرر يف ذلك
.4متابعة قرارات جماالت النشاط وتقومي اجنازاهتا والعمل على تفعيلها
.5اعداد التقرير الشامل عن نشاط املعهد ورفعه ملدير ادارة املعاهد
.6مايسند اىل اللجنة من مهام اخرى يف نطاق العمل الرتبوي

ثالثا :جلنة الشؤون املالية باملعهد
تشكيلها
تشكل جلنة الشؤون املالية على النحو التايل :

.1مديرة املعهد
.2الوكيلة

.3مرشدة طالبية
 .4حماضرة

(رئيسا)

(انئبا للرئيس)

(امينا)

(عضوة)

مهام جلنة الشؤون املالية:
 .1وضع خطة الواردات واملصروفات يعتمدها مدير ادارة املعاهد

 .2اتمني مستلزمات املعهد ومتطلباته ومجيع ما يلزم شراؤه من وسائل تعليميه وبرامج تربوية وغريها ,والنظر فيما حيتاج اليه مبىن املعهد من
زايدة او تعديل او صيانه وغري ذلك من االعمال اليت تراها مديرة املعهد للنظر فيها وأتمينها ,واذا تعذر ذلك يتم الرفع إلدارة املعاهد

 .3التعاقد مع مؤسسات متخصصه يف التغذية واالعاشة لتشغيل املقصف واالشراف على عملها ومتابعة التزامها ابلشروط

التصويت يف اجملالس واللجان وتشكيل اللجان الفرعية
.1تكون قرارات اجملالس واللجان اليت حددهتا هذه الالئحة انفذة أبغلبية االصوات

 -2يصوت مجيع االعضاء وعند تساوي االصوات يرجح من يصوت الرئيس اىل جانبه.

 -3للمجلس امناء املعاهد واجمللس العلمي للمعاهد وادارة املعاهد واهليئة االدارية وجملس احملاضرات تشكيل جلان فرعية عند احلاجة.

احلادي عشر( :التوصيف الوظيفي )
اجلهاز االداري باملعهد:
مبا ان قاعات املعهد ستكون من ()5-4فسيكون اجلهاز االداري يف املعهد على النحو التايل

حتديد اجلهاز االداري

يتألف اجلهاز االداري من :
املديرة

الوكيلة .ومنسقة الدورات

مرشدة طالبية وحماسبة

سكراترية وكاتبة
العاملة

حارس(مراسل)
وصف مهام املديرة :
مديرة املعهد هي املسؤولة االوىل وهي املشرفة على مجيع شؤونه الرتبوية والتعليمية واالدارية واملالية واالجتماعية وهي القدوة احلسنة

لزميالهتا أداء وسلوكا ,ويدخل يف مسؤولياهتا ما يلي:

-1االحاطة الكاملة أبهداف املعهد وتفهمها والعمل على حتقيقها .

 -2هتيئة البيئة الرتبوية الصاحلة لبناء شخصية الدراسة ومنوها من مجيع اجلوانب واكساهبا اخلصال احلميدة .

 -3اختاذ الرتتيبات الالزمة لبدء الدراسة يف املوعد احملدد واعداد خطط العمل يف املعهد ومتابعة تنفيذها  ,وتنظيم اجلداول وتوزيع االعمال
وبرامج النشاط على منسوابت املعهد وتشكيل اجملالس واللجان وتفصيلها ومتابعة قيامها مبهامها وفق التعليمات وحسب ما تقتضيه حاجة

املعهد.

 -4هتيئة الوكيلة للقيام بعمل مديرة املعهد عند احلاجة مثل  :متابعة اداء احملاضرات ورائسة بعض اللجان وغري ذلك.
-5االشراف على احملاضرات واالطالع على اعماهلن ونشاطهن.

-6االسهام يف النمو املهين للمحاضرة من خالل تلمس احتياجاهتا التدريبية واقرتاح الربامج املناسبة هلا  ,ومتابعة التحاقها مبا حيتاج الية من
الربامج داخل املعهد وخارجه وتقومي ااثرها على ادائها  ,والتعاون يف ذلك مع املشرفة الرتبوية املختصة.

-7تويل مديرة املعهد احملاضرة اجلديدة عناية خاصة وتزودها بكل ما يلزمها من التعليمات والتوجيهات وتساعدها على االحاطة الكاملة
بواجباهتا واسس القيام هبا  ,ومتكنها من املشاركة يف اللقاءات والربامج التنشيطية والدورات التدريبة.

 -8تقومي االداء الوظيفي للعامالت يف املعهد وفقا للتعليمات املنظمة لذلك مع الدقة واملوضوعية والتحقق من وجود الشواهد املؤيدة ملا
تضعه من تقديرات.

 -9تالحظ مديرة املعهد وضع ما يوثقه من حاالت الغياب والتأخر يف االعتبار عند اعداد تقومي االداء الوظيفي للمحاضرات والعامالت يف
املعهد وكتابة ما يطلب من توصيات حيتجن اليها حني التقدم لعمل قيادي او االلتحاق بدورة تدريبية او غري ذلك من الفرص املتاحة

 -10تتخذ ما تراه مناسبا مع منسوابت املعهد عند الغياب والتأخر مبنح اجازه اضطرارية او حسم.

 -11التعاون مع املشرفات الرتبوايت وغريهن ممن تقتضي طبيعة عملهن زايرة املعهد وتسهيل مهماهتن ومتابعة تنفيذ توصياهتن وتوجيهاهتن
مع مالحظة املبادرة يف دعوة املشرفة املختصة عند احلاجة.

 -12تعزيز دور املعهد االجتماعي وفتح افاق التعاون والتكامل بني املعهد وممن لديهن القدرة على االسهام يف حتقيق اهداف املعهد.

-13تنظيم اجتماعات جمالس وجلان املعهد ملناقشة اجلوانب الرتبوية والتنظيمية  ,وضمان قيام كل عضو مبسؤولياهتا على الوجه املطلوب مع
مالحظة تدوين ما يتم التوصل اليه ومتابعة تنفيذه.

 -14املشاركة يف االجتماعات واللقاءات وبرامج التدريب وفق ما يراه جملس امناء املعاهد او ادارة املعاهد او املشرفة الرتبوية املختصة.

-15اطالع منسوابت املعهد على التعاميم والتوجيهات واللوائح واالنظمة الصادرة من جهات االختصاص ومناقشتها معهن لتفهم مضامينها
والعمل مبوجبها.

 -16االشراف على برامج التوجيه واالرشاد يف املعهد واالهتمام هبا ومتابعة برامج النشاط وتقوميها والعمل على حتقيق اهدافها .

-17االشراف على اعمال االختبارات وفق اللوائح واالنظمة ومتابعة دراسة نتائج االختبارات وحتليلها واختاذ ما يلزم من اجراءات يف ضوء
ذلك.

 -18متابعة االشراف على مرافق املعهد وجتهيزاته وتنظيماته وهتيئته لالستخدام  ,مثل  :املصلى  ,ومركز مصادر التعلم ,واملقصف ,
وقاعات النشاط واالفنية  ,واجهزة التكيف وتربيد املياه وغريها وتنظيم الفصول وتوزيع الدارسات عليها.

-19االشراف على املقصف والتأكد من تطبيق الشروط املنظمة لتشغيله ومن توفر الشرو الصحية فيما يقدم للدراسات ودعوة من حيتاج
اليه من املختصني عند احلاجة للتأكد من سالمته .

 -20االشراف على توجيه العمل اليومي والتأكد من انتظامه واكتمال متطلباته وتذليل معوقاته.

 -21تعد املديرة لنفسها قبل بداية كل عام دراسي خطة عمل مفصلة ملا تقرر القيام به من اعمال وواجبات وتصنفها اىل مهام يومية ,
اسبوعية  ,شهرية  ,فصلية ,سنوية  ..وتراجع ما نفذته من اخلطة بصفة دورية .

 -22تقدمي تقرير يف هناية كل عام دراسي اىل مدير ادارة املعاهد يتضمن ما مت اجنازه خالل عام اضافة اىل ما تراه ادارة املعاهد من مبادرات
ومرئيات هتدف اىل تطوير العمل يف املعهد .

 -23القيام ابي اعمال اخرى يسندها اليها مدير ادارة املعاهد مما تقتضيه طبيعة العمل التعليمي واالداري .

وصف مهام وكيلة املعهد:
تقوم وكيلة املعهد مبعاونة املديرة يف اداء مجيع االعمال الرتبوية واالدارية  ,وتنوب عنها يف حالة غياهبا  ,وتشمل مسؤولياهتا االيت :

-1االشراف على قبول الدراسات وفحص واثئقهن  ,وملفاهتن  ,عند التسجيل والتحويل .

-2االشراف على توقيت احملاضرات بدية وهناية والتأكد من وجود احملاضرات يف فصوهلن وفق اجلدول اليومي ومعاجلة ما قد يطرأ من حالة
التأخر او غياب احملاضرة.

3ـ املشاركة يف أعمال االختبارات والتعاون مع املديرة املعهد لإلعداد املبكر هلا.
4ـ اإلشراف على مرافق املعهد ومتابعة احملافظة عليها وصيانتها.

5ـ املشاركة يف اجملالس واللجان يف املعهد واإلسهام يف متابعة تنفيذ قراراهتا.

6ـ املشاركة يف االجتماعات واللقاءات وبرامج التدريب اليت تنظمها اإلدارة العامة للمدارس النسائية وإدارة املعهد وفق توجيهات املعنيني هبا
.

7ـ اإلشراف على برامج النشاط بكافة أنواعه وفق التنظيمات اخلاصة به .

-8متابعة حصول املعهد على حاجته من املستلزمات التعليمية قبل بداية العام الدراسي.
.9توزيع األعمال على الكاتبة والعاملة والسائقني واحلارس ومتابعة أدائهم ألعماهلم .
10ـ تنظيم قاعدة املعلومات والسجالت وامللفات الالزمة للعمل يف املعهد .
11ـ إعداد ملف لكل ِ
حماضرة وموظفة حيفظ فيه مجيع البياانت

اخلاصة هبا ,وسريهتا الذاتية وصور من مؤهالهتا وخرباهتا والدورات التدريبية اليت حضرهتا ومشاركتها وما يرد عن أدائها ووضعها الوظيفي من

مكاتبات ,وتوظيف التقنية احلديثة والربامج احلاسوبية املعتمدة كلما كان ذلك ممكناً.
12ـ تدرس ما يسند إليها من حماضرات يف ختصصها عند احلاجة

13ـ القيام أبي أعمال أخرى تسند إليها من مديرة املعهد مما تتقضيه طبيعية العمل التعليمي واإلداري
14ـ تتوىل التنسيق للدورات مؤقتا.

مهام املرشدة الطالبية
متابعة حضور الدارسات وانتظامهن واختاذ االجراءات املناسبة يف هذا الشأن واملبادرة يف االتصال بذويهن .

اعطاء الدارسات ما حيتجن اليه من شهادات االنتماء للمعهد  ,وما يلزمهن من االحاالت للجهات ذات العالقة ابملعهد.

 -3متابعة احلاالت املرضية لدى الدارسات بصفة عامة  ,واملعدية منها بصفة خاصة واحالتها للعالج واختاذ الالزم للوقاية منها.

.4تدرس ما يسند إليها من حماضرات يف ختصصها عند احلاجة

 -5القيام أبي أعمال أخرى تسند إليها من مديرة املعهد مما تتقضيه طبيعية العمل التعليمي واإلداري

وصف مهام احملاضِرة

ِ
احملاضرة صاحبة رسالة عظيمة ومؤمتنة على الدراسة وهي املسؤولة األوىل عن تعليمها وتدريبها وتربيتها تربيه صاحلة حتقق أهداف املعهد
وتشمل مسؤوليات ِ
احملاضرات وواجباهتا يف اجلوانب اآلتية :
1ـ االلتزام أبحكام اإلسالم والتقيد ابألنظمة والتعليمات وقواعد السلوك واآلداب  ,واجتناب كل ما هو خمل بشرف املهنة .

2ـ احرتام الدراسة ومعاملتها معاملة تربوية وتنمي شخصيتها  ,وترعى مواهبها ,وتغرس يف نفسها حب املعرفة ,وتكسبها السلوك احلميد
واملودة لآلخرين وتؤصل فيها االستقامة والثقة ابلنفس .

3ـ تدرس النصاب املقرر من احملاضرات كامالً ( 16حماضرة أسبوعياً كحد أقصى حلامالت مؤهل البكالوريوس  15,حماضرة أسبوعياَ كحد
أقصى حلامالت مؤهل املاجستري  14,حماضرة أسبوعياَ كحد أقصى حلامالت مؤهل الدكتوراه ).

والقيام بكل ما يتطلبه حتقيق أهداف املواد اليت تدرسها من إعداد وحتضري وطرائق تدريس وأساليب تقوم واختبارات وتصحيح ونشاط داخل

القاعة وخارجها  ,وذلك حسبما تقتضيه أصول املهنة وطبيعة املادة ووفقاَ لألنظمة والتوجيهات الواردة من جهات االختصاص
4ـ القيام بعمل ِ
احملاضرة وسد العجز الطارئ يف املعهد .

5ـ رايدة القاعة اليت تسندها اليها مديرة املعهد  ,والقيام ابلدور الرتبوي واإلرشادي الشامل لدراسات تلك القاعة  ,ورعايتهن سلوكياَ
واجتماعياَ ومتابعة حتصيلهن وتنمية مواطن االبداع والتفوق لديهن ,وحبث حاالت الضعف والتقصري وعالجها  ,وذلك ابلتعاون مع معلماهتن
وذويهن ,ومع إدارة املعهد واملشرفة االجتماعية إذا لزم األمر.

6ـ دراسة اخلطط الدراسية واملناهج واملقررات وتقوميها  ,واقرتاح ما تراه مناسباَ لتطويرها من واقع تطبيقها .
7ـ تنفيذ ما تسنده إليها مديرة املعهد من برامج النشاط وااللتزام مبا خيصص هلذه الربامج من وقت .

8ـ التقيد مبواعيد احلضور واالنصراف وبداية احملاضرات وهنايتها واستثمار وقتها يف املعهد داخل القاعة وخارجها ملصلحه الدارسات والبقاء
يف املعهد أثناء فراغها  ,واستثماره يف تقومي األعمال التحريرية للدارسات  ,وإعداد الوسائل التعلمية  ,واالستفادة من مركز مصادر التعليم

ابملعهد واإلعداد لألنشطة وغريه ,

9ـ حضور االجتماعات واجملالس واليت تنظمها مديرة املعهد للمحاضرات خارج أوقات الدراسة ,والقيام مبا تكلف به من أعمال ذات عالقة
هبذه االجتماعات واجملالس ,وهذا واجب ملزم على كل حماضرة .

-10التعاون مع إدارة املعهد وسائر احملاضرات والعامالت ابملعهد يف كل ما من شأنه حتقيق انتظام الدراسة وجدية العمل وحتقيق البيئة ألالئقة
ابملعهد .

 -11السعي لتنمية ذاهتا علمياً ومهنياً  ,وتطوير طرائقها يف التدريس  ,واستخدام التقنية احلديثة ,واملشاركة يف االجتماعات و اللجان

,وبرامج النشاط ,والدورات وورش العمل اليت تنظمها االدارة العامة للمدارس النسائية أو املشرفة الرتبوية املختصة وفق التنظيم والوقت

احملددين لذلك .

 -12ما ذكر يف النقاط ( ) 11,9,8,7,3,4,5ال يلزم احملاضرات غري املتفرغات للعمل يف املعهد بل حسب إمكاهنن .
 -13القيام مبا تسنده إليها مديرة املعهد من أعمال أخرى مما تقتضية طبيعة العمل التعليمي .

وصف مهام أمينة مصادر التعلم:
 -1اعداد بيان ابملواد التعليمية اليت ختدم املناهج وتليب االحتياجات الرتبوية والتعليمية ابملعهد .
-2التعريف مبا يصل للمركز من مصادر جديدة .

-3معاونة املعلمات والطالبات على التعامل مع الوسائل التعليمية
-4تنظيم حمتوايت املصادر ليسهل احلصول عليها واستخدامها

-5القيام مبا تسنده إليها مديرة املعهد من أعمال أخرى مما تقتضية طبيعة العمل التعليمي .

وصف مهام أمينة املكتبة:
 -1اعداد بيان ابلكتب اليت ختدم املناهج وتليب االحتياجات الرتبوية والتعليمية ابملعهد .
-2التعريف مبا يصل للمكتبة من كتب جديدة .

 -3تنظيم حمتوايت املصادر ليسهل احلصول عليها واستخدامها

 -4القيام مبا تسنده إليها مديرة املعهد من أعمال أخرى مما تقتضيه طبيعة العمل التعليمي .

وصف مهام العاملة :
تقوم العاملة يف املعهد باألعمال اآلتية :
1ـ أعمال النظافة يف الفصول وأفنية املعهد وممراته ومرافقة ودورات املياه .
2ـ توزيع املعامالت واألوراق داخل املعهد .
3ـ املشاركة يف املناوبة قبل الدوام وبعده

4ـ االلتزام ابحلضور إىل املعهد خارج وقت الدراسة يف أايم االختبارات واالجتماعات واألنشطة املدرسية .
5ـ القيام أبي أعمال أخرى تسندها إليها مديرة املعهد أو الوكيلة مما تقتضية طبيعة عملها .

وصف مهام احلارس :
حارس املعهد هو املسؤول عن مبىن املعهد وما حيتويه قبل بداية الدوام وبعد هنايته وتشمل واجباته االيت :

-1حراسة ابب املعهد وعدم السماح خبروج أية دارسة أو حماضرة أو موظفة قبل هناية دوامها الدراسي إال إبذن خطي من مديرة املعهد .

2ـ حراسة املبىن ليالَ وهناراَ خارج وقت الدراسة وعدم السماح ألي شخص بدخول املعهد بعد انتهاء الدوام إال إبذن خطي من مديرة املعهد

.

3ـ إبالغ إدارة املعهد يف حالة االشتباه مبحاولة أحد دخول املعهد أو العبث مببناه أو بداخلة .

4ـ االتصال ابلدفاع املدين وإدارة املعهد عند وجود ما يهدد سالمة املعهد من حريق أو غريه .

5ـ قفل األبواب والنوافذ وإطفاء األنوار واملكيفات واملراوح والصنابري وحمابس املياه بعد االنتهاء من الدارسة يومياً.
6ـ مسؤول مسؤولية كاملة عن عدم دخول رجال البته إىل املعهد أثناء وجود منسوابته فيه .
7ـ املتابعة والتأكد من البطاقات الشخصية للسائقني الذين ينقلون الدارسات ابلسيارات اخلاصة .
8ـ القيام أبي أعمال أخرى تسندها إليه مديرة املعهد أو الوكيلة مما تقتضيه طبيعة عمله .

وصف مهام املراسل :
1ـ مسؤول عن استالم وتسليم املعامالت الصادرة من وإىل املعهد واحملافظة عليها .
2ـ تلبية احتياجات املعهد .

 3ـ القيام أبي أعمال أخرى تسندها إليه مديرة املعهد مما تقتضه طبيعة عمله ,من املمكن إسناد مهام املراسل إىل أحد السائقني لالستغناء عن

وظيفة مراسل .

.املؤهالت املطلوبة يف منسوبات املعهد وقبوهلن :
أوالً:

ِ
واحملاضرة أن يكون مؤهلهن جامعي  ,ويفضلن احلاصالت على الشهادات العليا (الدكتوراه
1ـ يشرتط يف املديرة والوكيلة واملرشدة الطالبية
مث املاجستري )

2ـ يشرتط يف معلمات القرآن الكرمي والتجويد ختصص شرعي  ,ويفضل أن يكون التخصص يف القرآن الكرمي وعلومه .
3ـ يشرتط يف معلمات املواد أن يكون املؤهل حسب ختصصات املواد .

الثاني عشر ( :الثواب والعقاب )
نظام املعهد هو اعداد الدارسات لتعليم القرآن الكرمي:

يقوم النظام يف املعهد على أساس امناء الدارسة واعتزازها بدينها,

واعدادها لتعليم القران الكرمي ,وعلى ادارة املعهد وهيأته أن تسعى لتحقيق النظام والعمل على اجياد بيئة صاحلة لتنمية املواهب اإلسالمية,
واألخالق العالية لدى الدارسة..

الثالث عشر :واجبات الدارسة:
تلتزم الدارسة جبميع األنظمة اليت حتكم عمل املعهد وعليها التقيد مبا تصدره إدارة املعهد من تعليمات وتوجيهات ,ويدخل يف واجباهتا ما

أييت:

االلتزام ابآلداب الشرعية يف املظهر وامللبس.

االلتزام ابحلضور إىل املعهد واالنصراف يف املواعيد املقررة وال جيوز هلا اخلروج من املعهد إال إبذن من املديرة أو الوكيلة.
املشاركة يف تنظيم املعهد واإلسهام يف نشاطاته وبراجمه ومناسباته وفق ما يعد لذلك.

تبادل االحرتام وحسن اخللق بني مجيع منسوابت املعهد.

احملافظة على نظافة املعهد واحلرص على سالمة منشآته ومرافقه وجتهيزاته واإلسهام يف إظهاره ابملظهر الالئق يف حدود قدرهتا.

الرابع عشر :احلوافز التشجيعية للدارسة:
. 1التشجيع الشفهي إذا عرف عن الدارسة اجلد والنشاط واالهتمام ابلتحصيل والتزام النظام وحسن اخللق.

.2التهنئة املسجلة خبطاب شكر للدارسة إذا أتثرت واستمرت على ما يوجب تشجيعها  ,وحيفظ صورة منه ذلك يف ملفها.

 .3الثالث األليات من الدارسات املتفوقات يف كل قاعة أي من الفصلني الدراسيني تسجل أمساؤهن يف لوحه الشرف يف مكان ابرز من
املعهد مع خطاب شكر هلن.

 .4يتم إعداد مسابقة الختبار الدارسة املثالية يف هناية العام الدراسي حيث توضع الشروط ونقاط التقدمي من بداية العام الدراسي ومتنح
الفائزة شهادة وجائزة.

 .5منح اجلوائز الرمزية أو العادية للدارسات املتميزات واملعروفات ابجلد والنشاط وحسن اخللق واإلنتاج األديب والعلمي والتفوق يف

االختبارات وإتقان القران الكرمي تشجيعا هلن ويسجل هذا يف سجل خاص مع إعطاء الدارسة شهادة تقدير.

اخلامس عشر :أسلوب التعامل مع املخالفات:
تتوىل جلنة ( التوجيه واإلشراف ) النظر يف املخالفات واملشكالت اليت حتدث بني الدارسات أو بينهن وموظفات املعهد بقصد إصالح أحوال

الدارسة وحتسني سريهتا وسلوكها.

إعداد حتقيق واف قبل تقدير العقوبة وحسم الدرجات أو احلرمان من دخول االختبار أو الفصل النهائي.

التأين والتدرج يف العقوبة.

حتقيق العدل بني مجيع الدارسات .

السادس عشر :أنواع املخالفات وعقوباتها.
على جلنة التوجيه واإلشراف أن تستعني ابلوسائل الرتبوية والتدابري الالزمة لضبط النظام مع مراعاة التقيد ابإلجراءات والعقوابت يف

املخالفات التالية:

*إذا ارتكبت الدارسة خطأ عاداي مثل:

 .1اإلخالل بنظام املعهد.

 .2إاثرة الفوضى أثناء اليوم الدراسي.
 .3عدم االلتزام ابلري الدراسي.

 .4تكرار التأخر يف احلضور صباحا أو التأخر يف االنصراف أو الغياب املتكرر.

السابع عشر  :اإلجراءات:
 .1تقوم املشرفة االجتماعية بتبصري وتوجيه الدارسة وإسداء النصح واإلرشاد إليها وتوضيح نتائج تكرار عملها وتكلف ابالعتذار شفهيا.

 .2إذا استمرت الدارسة يف سلوكها ومل جتد معها الوسيلة السابقة تقوم املشرفة االجتماعية بدراسة حالتها للوقوف على دوافع ذلك السلوك
وتنفيذ خطة العالج مع أخذ تعهد على الدارسة بعدم تكرار ذلك.

 .3إذا استمرت الدارسة يف خمالفتها يوجه إليها إنذار خطي يوجب إصالح أحواهلا وحتسني سلوكها مع إخبار ويل أمرها وحتفظ صورة يف
ملف الدارسة.

 .4إذا مل جتد الوسائل السابقة ومتادت الدارسة يف ارتكاب املخالفات املذكورة سابقا تفصل من املعهد بقرار من جملس إدارة املعاهد.

الثامن عشر  :املخالفات املتوسطة وغري العادية:
*إذا ارتكبت الدارسة خطأ غري عادي مثل:

 .1التلفظ أبلفاظ بذيئة.

 .2تعمد إتالف أاثث أو أجهزة املعهد أو بنائه.

 .3االعرتاض على تنفيذ التعليمات وخمالفة التوجيهات.

 .4اإلخالل مبا توجبه الشريعة من التسرت واالحتشام وغري ذلك.

التاسع عشر :اإلجراءات:
تطبيق اإلجراءات السابقة يف الفقرة( )1من املادة ( )65مع تكليف الدارسة إبحضار بديل ما أتلفت وإصالح ما أفسدت.
إذا تكرر سلوك الدارسة يتم تنفيذ مع جاء يف الفقرة ( )3من املادة (.)65

إذا متادت الدارسة يف خمالفاهتا تفصل من املعهد بقرار من جملس إدارة املعاهد.

العشرون :املخالفات الكبرية مثل:
 إذا ارتكبت الدارسة خمالفات كبرية مثل:

 .1االعتداء ابلضرب وحنوه على بعض الزميالت.

 .2التطاول بسوء األدب على بعض احملاضرات أو اهليئة اإلدارية.

 .3حيازة كتب أو جمالت أو صور أو أشرطة فيديو أو كاسيت خملة ابألخالق أو العقيدة.
 .4اختالس أو إجفاء أو اغتصاب ملك الغري.

 .5إذا ارتكبت خمالفة أخالقية.

 .6إذا أصرت على ترك الصالة ,أو أفكارا إحلادية أو عملت على نشرها.

*اإلجراءات :
 تفصل من املعهد بقرار من جملس إدارة املعاهد.

منع العقاب البدين هنائيا:

مينع العقاب البدين يف أي صوره ابملعهد.
احلادي والعشرون :قياس املخالفات على املخالفات املنصوصة:

املخالفات األخرى غري املنصوص عليها يف املواد السابقة ينظر فيها من قبل جلنة التوجيه واإلشراف ويقاس عليها غريها فيما ال نص فيه

وتقرر العقوابت الالزمة بشأهنا يف ضوء ما سبق.

الثاني والعشرون  :تنظيم سجل املخالفات :
جيب أن تقوم املشرفة االجتماعية بتنظيم سجل خاص ابملخالفات توضح فيه ما طبق عليهن عقوابت جزائية ومن مالحظات احملاضرات

بشأهنن.

الثالث والعشرون :فصل من ترتكب جرم أخالقي:
إذا ارتكبت الدارسة جرما أخالقيا مما ينايف الشرف والفضيلة ويقاوم عليها احلد شرعا تفصل هنائيا بقرار من جملس إدارة املعاهد وال جيوز

حينئذ قبوهلا يف املعهد لألعوام القادمة.

الرابع والعشرون  :السرت على الدارسة عند فصلها ألسباب أخالقية :
إذا حتقق للجنة التوجيه واإلشراف ابملعهد ما يوجب فصل الدارسة ألسباب أخالقية فيفضل يف هذه احلالة إجراء االتصال املباشر بني إدارة

املعهد ووالدة الدارسة أومن يقوم مقامها من أقرهبا لإليعاز ابنقطاعها عن املعهد حفاظا على مسعة الدارسة وأهل بيتها وسرتا هلم مجيعا وإذا مل
حيصل االتفاق على هذا فينفذ الفصل وفقا ملا جاء يف املادة ( )71من هذه الالئحة.

اخلامس والعشرون  :بطاقة املعلومات عن الدارسة :
على إدارة املعهد أن حتتفظ يف ملف كل دارسة جبميع املكاتبات والتقارير الصحية وغريها الواردة عنها من داخل املعهد وخارجه ومجيع

املالحظات اليت تقدمها منسوابت املعهد من إدارايت ومعلمات عن أخالقها وسلوكها وتقدمها العلمي واجتاهها وميوهلا واستعدادها ..وكل ما
يساعد على معرفة شخصية الدارسة حبيث يكون ملف كل دارسة صورة صادقة عنها وتسجل خالصة املعلومات اليت حيتوي عليها امللف يف

بطاقة خاصة توضع يف أوله .

السادس والعشرون :االختبارات.
أوال :نظام الدراسة :
 .1ال تقل متطلبات التخرج عن ( 80حماضرة)

 .2توزيع املقررات الدراسية على املستوايت الدراسية حسب خطة املعهد املعدة من قبل اجمللس العلمي واملقرة من جملس املعاهد .
 .3إذا تعثرت الدارسة يف  %25من ساعات املستوى أو أقل تنتقل إىل املستوى الذي يليه ويعقد هلا اختبار فيما تعثرت فيه يف
األسبوع األول أو الثاين من بداية املستوى التايل.

 .4إذا تعثرت الدارسة يف أكثر من  %25تعيد املستوى بكامله إال إذا كانت متخرجة فيعقد هلا اختبار تكميلي بعد شهر وجمللس
إدارة املعهد االستثناء.

 .5تفصل الدارسة من املعهد إذا مل تنه متطلبات التخرج خالل ثالث سنوات للدبلوم أو سنة ونصف للدبلوم العايل.

ثانيا :املواظبة :
.1يطوى قيد الدارسة إذا يلغ أايم غياهبا خالل فصل دراسي  %25بدون عذر مقبول.
)%25( .2بدون عذر مقبول.

 .3يستند رصيد الغياب حملاضرة املادة وعليها أن تسلم يف آخر الفصل الدراسي بياان بذلك إلدارة املعهد.
 .4الدارسة اليت حرمت من دخول االختبار بسبب الغياب تعترب راسبة يف املقرر.

ثالثا  :التأجيل واالنقطاع :
 .1للدارسة أتجيل دراستها ملدة ال تزيد عن فصلني دراسيني مبوافقة إدارة املعهد بشرط أن تطلب التأجيل قبل شهر على األقل من
بداية االختبارات.

 .2إذا انقطعت الدارسة عن الدراسة لسنتني فأقل بعذر تقبله اهليئة اإلدارية ابملعهد فإهنا تستأنف الدراسة  ,اما إذا انقطعت أكثر من
سنتني فتعيد الدراسة من جديد.

 .3إذا انقطعت الدارسة عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طلب التأجيل يطوى قيدها من املعهد.

رابعا :إعادة قيد :
 .1ال جيوز إعادة قيد الدارسة اليت فصلت ألسباب تعليمية أو أتديبية .
 .2ال جيوز إعادة قيد الدارسة أكثر من مرة واحدة.

 .3إذا طوي قيد الدارسة بسبب االنقطاع فلها أن تتقدم بطلب إعادة القيد يف مدة ال تزيد عن سنة إذا كان لديها عذر مقبول.

خامسا  :التخرج :
تتخرج الدارسة بعد إهناء متطلبات التخرج بنجاح حسب اخلطة الدراسية على أال يقل معدهلا الرتاكمي عن مقبول وجمللس املعهد حتديد مقررات
مناسبة تدرسها الدارسة لرفع معدهلا الرتاكمي وذلك يف حال جناحها يف املقررات ورسوهبا يف املعدل

سادسا :االختبارات والتقديرات:
 1حتدد درجة األعمال الفصلية أبن ربعني درجة يف مجيع املواد
 .2حتسب درجة األعمال الفصلية ابلطريقة التالية:

أ -اختبار أول خيصص له عشرون درجة.

ب-اختبار اثن أو تكليف حبث أو تلخيص أو تقدير أو حنوه (حيدد له عشر درجات)
ج -احلضور واملشاركة العملية عشر درجات.

 .1درجة االختبار النهائي لكل مادة يف هناية املستوى ستني درجة.

 .2الدارسة اليت تتغيب عن االختبار النهائي تكون درجتها صفرا يف ذلك االختبار وحيسب تقديرها يف ذلك املقرر على أساس درجات
األعمال الفصلية اليت حصلت عليها.

.5حتسب التقديرات اليت حتصل عليها الدارسة يف كل مادة
كما يلي:

الدرجة

التقدير

رمز التقدير

وزن التقدير من ()5

 95إيل 100

ممتاز مرتفع

أ+

5,0

 90إيل أقل من 95

ممتاز

أ

4,75

 85إيل أقل من 90

جيد جدا مرتفع

ب+

4,5

 80إيل أقل من 85

جيد جدا

ب

4,0

75إيل أقل من 80

جيد مرتفع

ج+

3,5

 70إيل اقل من 75

جيد

ج

3,0

 65إيل أقل من 70

مقبول مرتفع

د+

2,5

 60إيل أقل من 65

مقبول

د

2,0

أقل من 60

راسب

ه

1,0

_______

حمروم

و

0,0

.6يكون التقدير العام للمعدل الرتاكمي عند خترج الدارسة بناء على معدهلا الرتاكمي كما يلي- :
أ(-ممتاز) :إذا كان املعدل الرتاكمي ال يقل عن ()4,5

ب(-جيد جدا) :إذا كان املعدل الرتاكمي من ()3,75إيل أقل من ()4,5
ج(-جيد) :إذا كان املعدل الرتاكمي من ()2,75إيل أقل من()3,75

د(-مقبول):إذا كان املعدل الرتاكمي من ()2,00إيل أقل من ()2,75

السابع والعشرون :أحكام متفرقة:
ارتباط املعهد.
يرتبط املعهد بصفة مباشرة إداراي وفنينا ابجلنة املشرفة على املعهد من قبل مجعية حتفيظ القرآن الكرمي مبحافظة بيش.

تعظيم منسوبات املعهد لشعائر اإلسالم والتزام األنظمة:
على مجيع منسوابت املعهد اإلدارايت واحملاضرات تعظيم شعائر اإلسالم والتزام األنظمة املرعية والسري حسب التوجيهات اليت تصدر من
اجلهات املختصة.

مكافحه منسوبات املعهد للبدع واملذاهب اهلدامة:
على مجيع منسوابت املعهد اإلدارايت والعامالت والدارسات مكافحة البدع واخلرافات واملذاهب اهلدامة .وعدم ممارسة ما خيل ابلناحية

األمنية داخل املعهد أو خارجه.

مصلى املعهد:
حيتوي كل معهد على مصلى يف مكان الئق للصالة جيهز ابلفرش وبوسائل الظهارة الالزمة للوضوء كما جيهز بكل ما يساعد على أداء رسالته.

التعاون بني املعهد والبيت:
جيب أن تسعى إدارة املعهد على توثيق وتقوية روابط التآزر والتعاون بني البيت و املعهد وأن تقوم إدارة املعهد بتهيئة غرفة خاصة ألستقبال

الضيوف أثناء زايرهتن للمعهد واستقباهلن استقباال يليق ابملعهد.

إشراف املعهد على تطبيق أنظمة االختبارات:

تشرف إدارة املعهد على تنظيم االختبارات وفق القواعد والنظم اليت حتددها هذه الالئحة لتنظيم االختبارات واللوائح والقرارات املكملة

واملفسرة هلا.

املكتبات :
يعىن مبكتبة املعهد _ ضمن مركز مصادر التعليم _ومكتبات القاعات حبيث تتوافر فيها املراجع والكتب التعليمية والتثقيفية على أن تكون

خالية من كل ما يتعارض مع اإلسالم.

إحالة الدارسة املريضة إلي املركز الصحي :
إذا اتضح للمعهد مرض إحدى الدارسات فتجب املبادرة إبحالتها إيل أقرب مركز صحي وإذا كان املرض من األمراض املعدية فيجب عزهلا
وعدم السماح هلا ابلعودة إيل املعهد حىت التأكد من شفائها هنائيا.

هذه الالئحة قابلة للتجديد والتطوير إذا دعت احلاجة..

وصلى اهلل على نبينا حممد واله وصحبه وسلم..

مت التعديل بتاريخ 1435/5/9هـ

