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مقدمة
الحمد لله رب العاملين ،والصالة والسالةىلع خ تاتم األنبياو واملرساللين ساليدنا محمد
وخ آله وصحبه أجمعين ،أما بعد:
فيسر كاديميي فسسري كت فم ه ا ا ال ليا اعلق ب لدلن مد ا ااسردسر ال ي فم
ومشررليا كام د مق ى له الطدلب يد فضرري له حة

ه

ال ساسرر واحرلندسات اعلق م لدلن مد ا

ااسدس والمواع الل سي م الل كص سفهد اااديميي .
وح شرررن كت ا ال الطردلرب

ار ا الر ليرا و ق فلره لره ك

هم ير

كمره م ي لره

الط مب يف يساسله ومج نه اثي ًا ن اا وس الل فقيمه
ولر ا فرنم رد مر عو الطاى الى الوىلعوه
ل ساس واحرلندسات واعواعي اع

ار ل اعق و ردت و ق فر المواعر اع

ية اللأجيا واحعل اس.

واياسة شررنوت الطاى وا فم ه ا ا ال ليا ف جو كت مسررهم يف فيسرري
الطاى سي فهم اااديميي ل جدح وفسوق لقوت ال ه فقدلى.
ونتمنى للجميع دوام التوفيق والتسديد
أكاديمية تفسير

الصفحة  3من 13

ير

واصرر
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البرنامج الدراسي ومقرراته
تقدىلع األكاديمية عد مسارات ومن ضمنها مسار البرنامج األساسي :
ل ي

واو عندسة عن

لين ف يا اا

م مب الن دء اللكد

واللسر سر

ه ع الل ايز

هد اسرم ك

كعاه اللسسري وفم فيريييه

لي لما ال اسم ن سرلول الى سرلول أر ك

الل ول يف اعم سات للشررريا فل ل الق وه الشرر عي واحاليده لق وه
ع

الم أت وفسسي ل لشكا كسدس

اعدة الق وه الل م لدجهد اعسس .

م سم الطدلب يف سدس الن مد ا ااسدس ( )22م سًا ( )20م س

هد م

هد عي ي .

م و()2

مقررات البرنامج:
اسم الن مد ا :الن مد ا ااسدس
ع ي اعسلومدت :كسلق

ة الن مد ا :س لدت
ع ي ااسدليع ل ن مد ا 80 :كسنول

سلومدت

ع ي السدعدت اإلجيدلي ل ن مد ا 42 :سدع

املرحلة األولى :السعدي
ه

اعسلول ااول

ه

1

أياى كاا الم أت

6

2

اللسسي الل ي

7

كصول اللسسي

3

مزول الم أت

8

فسسي أمدت فمه القنديات

4

اللجوم

9

ال و

5

فدسمخ اللسسي

10

كصول السمه

11
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اعسلول الثدم
را الى ع م الم اءات

الن

القي
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املرحلة الثانية  -ابن كثير
ه

اعسلول ااول

ه

اعسلول الثدم

1

ع وه الم أت

6

كصول الم اءات

2

داا اعسس من

7

اللسسي الق ي

3

را الى اللسسي اعوضوع

8

فسسي أمدت فمه اعقد ات

9

كصول السمه

10

السي ة ال نوم

اللسسي الل ي

4

ال و

5

11
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الن

عي
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قبول الطةب املستجدين
ف ر ي عيردية ااارديميير كعر اي الطاى الر ي ميكن ىلعنولهم يف القرده الر ساسر ر و وعر فل
لردى اللسرررجيرا واواىلعره وملم اإلعات عن ملرن يف وىلعع ااارديميير و سررردلردت اللواصرررا
احجليدع اللدلق لهد.

شروط القبول يف األكاديمية
• كت مكوت دص ًد

شهدية الثدموم القد

• كت م لدز ل جدح كي ارلندس كو مدل
• كت مسلويف كي ش وط كر ل ف

كو د مقديلهد.

شفيي ف ااد عيدية احاديميي .
ياد اااديميي وفق ن وىلعت اللم مم.

• كت ملمر ه الطردلرب الر ي فلواف فيره شر ر وط المنول لردعسرررلر ات اعط ولر وفب الل

يم

ال ي فق ه اياسة شنوت الطاى يف ي ه.
• وفكوت اعسردضر ر ر لين اعلمر
اللسجيا ويسجدت ارلندس المنول.
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ين ين ف طنب ع يهم جييع الشر ر وط وفمًرد اولومر

التاريخ2020 /12/ 31 :م

التعريف باملقررات الدراسية وطريقة دراستها
ف مسم اعم سات يف كاديميي فسسي الى م سات م

م و م سات عي ي :

أوالً :املقررات النظرية:
وا اعم سات الل لهد

دض ات سج

وع ياد ريس م سات يف اا سلول

يساس .
وطريقة دراستها حسب اآلتي:
م مسم اا م س الى كسلع و
ااولى الو

1

ة الثدمي الو

ات سةيس وفسيى اا و

ة الثدلث ر الو

ة ن ا ل ادآلف (الو

ة ال الق ) وفشيا اا و

ة

هد

ة

:

تمس محاضرات مرئية وصوتية مسجلة
وا عندسة عن شرح ملفردات املقرر وملقين

الطدلب كت مسليع لهد وم سسهد

وم سظ ديفهد الق يي .

2

مسألة للنقاش
تتعلق بموضوع املقرر و

الطاى كت مشدساوا يف ال مدش وفكوت اعشدسا
ل ل

مي ة لسيدس اع ل ل وضوالطه وميكن ل طدلب كت مج سيدس اع ل ل يف
اا م س.
 3اتتبار مفتوح وفق نظاىلع الكتاب املفتوح
و ر ة ار ا احرلنردس تمسالالالة أيالاىلع ويتكو من  20سال ال االً ل ير

اما ع

ل طردلرب

سرررنال ولم مق ه اجردللره فييك ره ال جول الى اعيرررديس واع اجع ن كجرا الن ر
اإلجدل ك د اعيديس الل فكلب

هد ااسئ

فل ول لين الكلدى اعم س واعيديس واع اجع

الفدص لدعم س يتم رصد درجة االتتبار املفتوح بعد انتهاو املد املحدد له.
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عن
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4

لقاو مباشر (الفصول االفتراضية)
عبار عن محاضالالرات حية تعقد مع أسالالتاج جامعي متصصالال
احفل اضري يف اعوىلعع وملقين
ممدط قي

ن رال السيررول

الطدلب ضروس ا ا ال مدء ومل دول ااسرلدم فيه شر ح

يد م لدج الى زم ليدت وفسيريا لدإلضردف الى اإلجدل

كسرئ

الطاى

واحسرلسسردسات الفدصر لهم و دىلعشرلهم ك يدم ومدة اللقاء الواحد سااتتا وتوقيت
تقده بالفترة املساايية ما بي السااتة الساادساة مساًء والسااتة العاشارة مساًء بتوقيت
مكة املكرمة.

5

االتتبار النهائي

فقلي اااديميي يف

مم فمييم الهد

احرلندسات اعوضوعي .

أنواع األسئلة يف االتتبارات املوضوعية يف األكاديمية كاآلتي:
األول :كسئ

ارليدس لق ي (ارليدس اإلجدل الي ي

الثاني :كسئ

ص ورطأ.

ملم فوزمع كسئ

احرلندس

سلومدت ااسئ

ن ع ة ريدسات).
الثاث (سهل-متوسط-صعب) ويتكو

االتتبار النهائي من ( )20س االً ويتم تقديمه تةل  30دقيقة.
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ثانيًا :املقررات العملية:
وا اعم سات الل ليس لهد
ار ( م س الن

دض ات سج

وع ياد م س وا

يف اا

فمط

القي ).

وطريقة دراسته كاالتي:
 .1لقاوات مباشر
فم ه ن رال السيررول احفل اضرري يف اعوىلعع وملقين
ال مدءات ومل دول ااسلدم فيه ش ح لكيسي اع اي الن
الى اإلجدل

كسررئ

الطدلب ضرروس ا ا

والى زم ليدت وفسييا لدإلضدف

الطاى واحسررلسسرردسات الفدص ر لهم و دىلعشررلهم ك يدم ومد

اللقاو الواحد سالالاعتا ووقع عقد بالفتر املسالالائية ما بين السالالاعة السالالادسالالة مسالالًاو
والساعة العاشر مسًاو بتوقيع مكة املكرمة.
 .2تقديم بحث علمي
ومك ل الطدلب لنع اي ل

يف ما ن مول ال ساسدت الم أمي

اعم س ومش ه ع يه كسلدم جد ق يف اع ايل ومميم الن
كي مشدط ن كمشط اعم سات ال
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م

ن رال ا ا

ن ئ يسج وح موج له ا اعم س

د ع ال مدءات اعندش ة فمط.
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مكونات املقرر الدراسي
مصادر التعلم واألنشطة يف املقررات النظرية( :جميع املقررات ما عدا البحث العملي)
• ()20

دض ة

ةي

(فأف

سج

هد جييع كسئ

احرلندس ال هدة )

• ( )4لمدءات ندش ة (اا لمدء 2.5د).
•

كلن اعيديس واع اجع.

األنشطة الصاصة باملقررات النظرية:
• ( )4ارلندسات سلو
•

(اا ارلندس ع يه 12.5ي)

( )4سدةا ممدش (ارليدسم ليس ع يه يسجدت).

• ارلندس مهدة (يسجله ن .)40
مصادر التعلم واألنشطة يف املقررات العملية( :البحث العملي)
•

كلن اعيديس واع اجع.

• ( )5لمدءات ندش ة اث اةي ليس ع يهد يسجدت.
األنشطة الصاصة باملقررات العملية:
مك ل الطدلب لنع اي ل

يف اا

يساسي ومميّم ن رال ا ا الن

ارلندس مهدة له ا اعم س ودرجة البحث من (.)100
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وح موج
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الوسائل املساعد يف كل مقرر:
ل ل اإلسشديات ( فيص ل ش اا

•

اث وف اي ات اامشط )
سدةا ال مدش واث اةهد)

• اع ل ل القده (لاسلسسدسات الق يي ولق

• الم وات ال ةيسي واعجيوعدت اللسدع ي عن الل يج اه.
الساعات الدراسية يف األسبوع يف كل وحد دراسية:
اامشط

اع دض ات اع ةي

السدعدت

سدعلدت

•

سأل ال مدش

احرلندس اعسلوح

ال مدء اعندش

سدعلدت

سدعلدت

ارليدسم

جيول السدعدت ال ساسي يف ااسنول  6سدعدت

ااىلعا يف اا و

ة يساسي .

نظاىلع تأجيل الدراسة يف مسار البرنامج األساسي:
 .1كىلعيى

ل لأجيا او عد دت يساسيدت ولق

ض اع ة مطول ىلعي الطدلب يف

الن مد ا ااسدس .
 .2اللأجيا لدح ل يسلول ال ساس فمط وع ة

ية.

 .3ح ميكن اللأجيا عم س يساس كو كاث .
 .4لط ب فأجيا اعسلول ال ساس مأ ا اء ال يومج اللدل ( .سالط ال يومج)

وضع الطالب الدراسي بعد االنتهاو من املستوى الدراسي ينقسم حسب التالي:
 .1مدج يف اا اعواي م لما ندش ة ل يسلول اللدل ف مدةيًد.
 .2وي

جلدز لر  3م سات فأىلعا م لما ل يسلول اللدل ف مدةيًد ع اعدية اعواي

الل لم مجلزاد ع ال فق اعيدث .
 .3وي

جلدز لر  4فأاث

اعيدث
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م سات مقي اعم سات الل لم مجلزاد فمط ع ال فق

وح م لما ل يسلول اللدل .
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درجات األنشطة وحساب التقديرات يف املستوى الدراسي:
يسج ال جدح ال ميد يف اا م س ( )%60وال سج الق يد (.)%100

ملم فمسيم يسجدت اعم سات يف اااديميي وفب الج ول اللدل :
درجات األنشطة يف كل مقرر:
اعم س

ال مدءات

احرلندسات

ال شد دت

احرلندسات

جيول

اعندش ة

اعسلو

والن وث

ال هدةي

ال سجدت

-

-

100

-

100

10

50

-

40

100

الن
لمي اعم سات

حساب التقديرات يف املستوى الدراسي:
ال سج اعئوم

اللم م

وزت اللم م

من ( )95إلى ()100

ممتاز مرتفع

5.00

من ( )90إلى أقل من ()95

ممتاز

4.75

من ( )85إلى أقل من ()90

جيد جدًا مرتفع

4.50

من ( )80إلى أقل من ()85

جيد جدًا

4.00

من ( )75إلى أقل من ()80

جيد مرتفع

3.50

من ( )70إلى أقل من ()75

جيد

3.00

من ( )65إلى أقل من ()70

مقبول مرتفع

2.50

من ( )60إلى أقل من ()65

مقبول

2.00

أقل من ()60

راسب

1.00

راسب يف  3مقررات فأقل

منقول بمواد

راسب يف - 4فأكثر

معيد يف مقررات
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ن ()5
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الشهادات الصاصة بالبرنامج األساسي:
 .1م يا الطدلب
يسج

شهدية ردص لكا م س ملم اجليدزل ل سن ح فما عن ()60

ئوم .

 .2م يا الطدلب

سجا واشل يسجدت لكا سلول يساس

وض فيه

اعجيول واللم م وال سن اعئوم ل يسلول.
 .3م يا الطدلب

شهدية يل وه لوسط يف ال ساسدت الم أمي صديسة عن

كاديميي فسسي لق اجليدزل لكدف

لط ندت الن مد ا ل جدح.

والله املوفق والهادي الى سواو السبيل،
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