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مقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على خامت األنبياء و املرسلني سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني،
أما بعد:
فيسر أكادميية تفسري أن تقدم هذا الدليل املتعلق ابلربامج الرئيسية اليت تقدمها األكادميية ويشتمل على أهم ما
يعين الطالب مما تضمنته الئحة الدراسة واالختبارات املتعلقة ابلربامج الرئيسية يف األكادميية والقواعد التنفيذية
اليت أصدرهتا األكادميية لتلك الربامج.
والشك أن اطالع الطالب على هذا الدليل ومعرفته به أمر مهم ،حيث إنه ينري له الطريق يف دراسته يف األكادميية،
كثريا من األمور اليت تعيقه ،ولذا فإننا ندعو الطالب إىل الوقوف على هذه املعلومات ومعرفة القواعد
وجينبه ً
املنظمة للدراسة واالختبارات واملواعيد احملددة للتحويل والتأجيل واالعتذار.
و إدارة شؤون الطالب وهي تقدم هذا الدليل ترجو أن يسهم يف تيسري مواصلة الطالب مسريهتم األكادميية
بنجاح وتفوق بعون هللا تعاىل
ونتمىن للجميع دوام التوفيق والتسديد
أكادميية تفسري
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تعريفات ملصطلحات أكادميية
الربامج الرئيسية :وهي عبارة عن عدد من الربامج املتنوعة ،حيمل كل برانمج منها اسم أحد مشاهري التفسري،
مثل :برانمج السعدي’ برانمج ابن كثري كل واحد منها ما يعادل عما دراسيا ،مينح عليه شهادة إمتام برانمج
،ومت تصميم هذه الربامج حبيث حتقق التنوع يف املقررات لتشمل خمتلف العلوم الشرعية واالهتمام بعلوم القرآن
وتفسريه بشكل أساسي مع العلوم اليت حيتاجها املفسر من خالل هذه الربانمج .
اإلسناد التعليمي :سلسلة من العمليات اإلدارية والعلمية تُـنَـ َّفذ يف خمتلف مراحل العملية التعليمية ابألكادميية،
بدءا من تفعيل املقرر وانتهاء حبصول الطالب على نتيجته يف املقرر.
ً
املساند :هو من يتوىل تقدمي اللقاءات املباشرة يف املقرر.
مساعد اإلسناد :هو من َّ
يتوىل املساعدة يف اإلسناد التعليمي على مقرٍر ما.
الربانمج الدراسي :أحد الربامج الرئيسية ألكادميية تفسري يقدم من خالله عدد من املقررات التعليمية .
أسبوعا تدرس على مداها املقررات الدراسية وتدخل ضمنها فرتة
املستوى الدراسي :مدة زمنية ال تقل عن عشرين
ً
االختبارات النهائية ،هو الدال على املرحلة الدراسية ،وف ًقا للخطط الدراسية املعتمدة.

اجتيازها
اخلطة الدراسية :هي جمموعة املقررات الدراسية يف جمموعها متطلبات التخرج اليت جيب على الطالب
ُ
بنجاح للحصول على شهادة اجتياز الربانمج احملدد.
املقرر الدراسي  :مادة دراسية ضمن اخلطة الدراسية املعتمدة يف كل برانمج ،ويكون لكل مقرر رقم ،ورمز ،واسم
ووصف مفصل ملفرداته مييزه من حيث احملتوى واملستوى عما سواه من مقررات وملف خاص حتتفظ به األكادميية
لغرض املتابعة والتقييم والتطوير.
احملاضرات املسجلة( :التعليم غري التزامين)
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هو تسجيل مرئي" فيديو تسجيلي "ملفردات املنهج املقرر ،مبعدل 20 :حماضرة لكل مقرر ،من (25-20د)
ويشكل هذا التسجيل ما نسبته  %50من جمموع ساعات املقرر.
اللقاءات احلية:
هي حماضرات مباشرة عن بعد مع أحد األساتذة ،عن طريق الفصول االفرتاضية يف األكادميية ملدارسة ما مت
عرضه يف التعليم غري التزامين" الفيديو التسجيلي "من مسائل علمية مرتبطة ابملقرر ،ويشكل ما نسبته %25
من جمموع ساعات املقرر.
االختبار املرحلي ((املفتوح)) :وهي وسيلة تعليمية تستخدمها األكادميية هتدف إىل قياس التحصيل العلمي لدى
الطالب وتتكون من جمموعة أسئلة مستمدة من خمتلف مصادر التعلم يف األكادميية وهذه االختبارات تتم أثناء
دراسة املقررات وعددها أربعة اختبارات يف كل مقرر ،ويتكون االختبار الواحد من  20سؤاالً تفعل قبل موعد
اللقاء املباشر بيومني وتغلق بعده بيوم .
اإلنذار األكادميي :هو اإلشعار الذي يوجه للطالب أو حيصل عليه بسبب .
االختبار النهائي :امتحان يعقد مرة واحدة يف هناية الفصل الدراسي يقيس التحصيل العلمي لدى الطالب يف املقرر
الذي خيترب فيه .
درجة االختبار النهائي :الدرجة اليت حيصل عليها الطالب يف االختبار النهائي يف كل مقرر.
الدرجة النهائية :جمموع درجات أعمال املقرر مضافًا إليها درجة االختبار النهائي لكل مقرر وحتسب الدرجة من

مائة.

التقدير :وصف للنسبة املئوية ،أو الرمز األجبدي للدرجة النهائية اليت حصل عليها الطالب يف أي مقرر.
السجل األكادميي :هو بيان يوضح سري الطالب الدراسي ،ويشمل املقررات اليت يدرسها يف كل مستوى دراسي
برموزها وأرقامها والتقديرات اليت حصل عليها ورموز وقيم كل تلك التقديرات ،كما يوضح املعدل الفصلي
والرتاكمي وبيان التقدير العام.
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أتجيل الدراسة :عدم تسجيل الطالب مقررات دراسته للربانمج أو املستوى الدراسي املراد أتجيل الدراسة فيه
بطلب من الطالب ،وال حتسب فرتة التأجيل ضمن املدة النظامية للتخرج.
االنقطاع :عدم تقدمي الطالب أي مقررات دراسية ألي برانمج أو مستوى دراسي دون إشعار األكادميية بذلك.
طي القيد :إهناء عالقة الطالب ابألكادميية سواء كان عن طريق الفصل أو االنسحاب أو االنقطاع.
نظام الدراسة واملستوايت
 -1مدة الربانمج سنة دراسية مقسمة على مستويني.
 -2تكون مدة املستوى الدراسي مخسة أشهر.
 -3يتدرج الطالب يف الدراسة والنجاح يف مقررات املستوايت الدراسية وف ًقا ألحكام االنتقال من مستوى اآلخر.
 -4توزع املقررات الدراسية للربانمج حسبما تقتضيه اخلطط الدراسية املقررة.

 -5الطالب الذين جيتازون مجيع املقررات ينتقلون إىل املستوايت التالية ابلتدرج بدءاً من املستوايت الدنيا وفق
اخلطط الدراسية املعتمدة.
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الربامج التعليمية الرئيسية يف أكادميية تفسري
الربانمج األول  :برانمج السعدي
اخلطة الدراسية لربانمج السعدي.
اسم الربانمج :السعدي مدة الربانمج  :سنة دراسية كاملة عدد املستوايت  :مستويني دراسيني
عدد أسابيع املستوى الواحد 20 :أسبوع

عدد األسابيع اإلمجايل للربانمج 40 :أسبوع

عدد ساعات املستوى الواحد 11 :ساعة

عدد الساعات اإلمجايل للربانمج 22 :ساعة

مقررا
عدد مقررات املستوى ً 6 :

مقررا
عدد املقررات اإلمجايل للربانمجً 12 :

مقررات املستوى األول لربانمج السعدي:
مقررات املستوى األول

الرمز

عدد ساعات املقرر

م
.1

التجويد

قرا 112

2

.2

نزول القرآن الكرمي

علم121

2

.3

اتريخ التفسري

علم122

2

.4

التفسري التحليلي

فسر133

2

.5

مناهج البحث

ثقف181

2

.6

حبث عملي

ثقف182

1
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مقررات املستوى الثاين لربانمج السعدي:
الرمز

عدد ساعات املقرر

مقررات املستوى الثاين

م

قرا114

2

علم123

2

فسر136

2

.4

النحو

حنو141

2

.5

أصول الفقه

أصل151

2

.6

حبث عملي

ثقف184

1

 .1مدخل إىل علم القراءات
.2

أصول التفسري

 .3تفسري آايت فقه العبادات
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الربانمج الثاين  :برانمج ابن كثري
اخلطة الدراسية لربانمج ابن كثري:
اسم الربانمج :ابن كثري مدة الربانمج  :سنة دراسية كاملة عدد املستوايت  :مستويني دراسيني
عدد أسابيع املستوى الواحد 20 :أسبوع

عدد األسابيع اإلمجايل للربانمج 40 :أسبوع

عدد ساعات املستوى الواحد 11 :ساعة

عدد الساعات اإلمجايل للربانمج 22 :ساعة

عدد مقررات املستوى الثاين  6مقررات

مقررا
عدد املقررات اإلمجايل للربانمجً 12 :

مقررات املستوى األول لربانمج ابن كثري:
مقررات املستوى األول

الرمز

عدد ساعات املقرر

م
.1

علوم القرآن

علم221

2

.2

مناهج املفسرين

علم222

2

.3

مدخل إىل التفسري

علم223

2

املوضوعي
.4

التفسري التحليلي

فسر233

2

.5

النحو

حنو241

2

.6

حبث عملي

ثقف281

1
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مقررات املستوى الثاين لربانمج ابن كثري :
مقررات املستوى الثاين

الرمز

عدد ساعات املقرر

م
.1

أصول القراءات

قرا213

2

.2

التفسري العلمي

علم224

2

.3

آايت فقه املعامالت

فسر236

2

.4

أصول الفقه

أصل251

2

.5

السرية النبوية

سنه272

2

.6

حبث عملي

ثقف283

1
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قبول الطالب املستجدين
حتدد عمادة األكادميية أعداد الطالب الذي ميكن قبوهلم يف العام الدراسي وموعد فتح ابب التسجيل وإغالقه
ويتم اإلعالن عن ذلك يف موقع األكادميية وحساابت التواصل االجتماعي التابعة هلا.
شروط القبول يف أكادميية تفسري:
حاصال على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادهلا من داخل اململكة أو من خارجها.
 .1أن يكون
ً
 .2أن حيتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية تراها عمادة االكادميية.
 .3أن يستويف أي شروط أخرى حتددها األكادميية وتعلن وقت التقدمي.
 .4أن يتقدم الطالب الذي تتوافر فيه شروط القبول ابملستندات املطلوبة وفق التنظيم الذي تعلنه إدارة شؤون
الطالب يف حينه.
وتكون املفاضلة بني املتقدمني ممن تنطبق عليهم مجيع الشروط وف ًقا ألولوية التسجيل،ودرجات اختبار القبول.
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احلضور والغياب عن الدراسة
 .1عدم تقدمي الطالب أي مقررات دراسية ألي برانمج أو مستوى دراسي خالل شهر من بداية الدراسة
دون إشعار األكادميية بذلك ،سيتم إيقاف قيده.
صفرا يف ذلك االختبار ،وليس له أي اختبار
 .2الطالب الذي يتغيب عن االختبار املرحلي تكون درجته ً
بديل

صفرا يف ذلك االختبار ،وحيسب تقديره يف ذلك
 .3الطالب الذي يتغيب عن االختبار النهائي تكون درجته ً
املقرر على أساس مجع درجاته اليت حصل عليها يف اللقاءات املباشرة واالختبارات املرحلية.
االختبار البديل
 .1إذا مل يتمكن الطالب من حضور االختبار النهائي يف أي مقرر دراسي لعذر قهري ،جاز لعمادة األكادميية
بديال وفق مدة زمنية تعلن عنها
يف حاالت الضرورة القصوى قبول عذره ،والسماح إبعطائه
اختبارا ً
ً
األكادميية ،ويعطى التقدير الذي حصل عليه بعد أدائه االختبار البديل.
 .2يكون قبول العذر يف التخلف عن االختبار لألسباب االتية:
 .1التنومي يف املستشفى أو املرافقة ملريض منوم يف املستشفى.
 .2الوالدة ابلنسبة للطالبات.
 .3األمراض النفسية املوثقة طبيًا.

 .4اإليقاف لدى اجلهات األمنية املختصة.
 .5حدوث حريق يف املنزل أو االعتداء عليه.
 .6أعذار قهرية أخرى موثقة تقرر عمادة األكادميية قبوهلا.
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االختبارات النهائية والتقديرات
االختبارات النهائية
 .1درجة النجاح الدنيا يف كل مقرر ( )%60والدرجة العليا (. )%100
 .2يتم تقسيم درجات املقررات يف االكادميية وفق اجلدول التايل :

االختبارات

النشاطات

املرحلية

والبحوث
100

-

-

40

املقرر

اللقاءات

حبث

-

-

ابقي املقررات

10

50

15

االختبار

جمموع الدرجات
100
100
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حساب التقديرات
حتسب التقديرات اليت حيصل عليها الطالب يف كل مقرر كما يلي:
الدرجة املئوية

التقدير

الرمز

وزن التقدير من ()5

من ( )95إىل ()100

ممتاز مرتفع

أ+

5.00

من ( )90إىل أقل من ()95

ممتاز

أ

4.75

من ( )85إىل أقل من ()90

جيد ج ًدا مرتفع

ب+

4.50

ب

4.00
3.50

من ( )80إىل أقل من ()85
من ()75إىل أقل من ()80

جيد ج ًدا

جيد مرتفع

ج+

من ()70إىل أقل من ()75

جيد

ج

3.00

من ()65إىل أقل من ()70

مقبول مرتفع

د+

2.50

من ()60إىل أقل من ()65

مقبول

د

2.00

أقل من ()60

راسب

ه

1.00

غائب

غ

غري مكتمل

-

حمروم

م

منسحب

س
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إجراءات االختبار النهائي
 .1االختبارات تتم بشكل الكرتوين يف األكادميية وكذلك رصد الدرجات واإلعالن عن النتائج.
 .2املدة احملددة لالختبار 30د  ،من بداية الدخول للصفحة اإللكرتونية داخل النظام املخصصة لالختبار
النهائي.
 .3الغش يف االختبار أو الشروع فيه أو خمالفة التعليمات وقواعد إجراء االختبار أمور يعاقب عليها الطالب
وفق إجراء تتخذها عمادة األكادميية.
 .4تقتصر مراجعة إجابة االختبار االلكرتوين على ما يلي:
أ -الظواهر العامة.
ب -احلاالت الفردية غري العادية اليت تقتضي الضرورة إعادة النظر فيها.
 .5يقدم الطالب استدعاء عن طريق موقع األكادميية ،يف موعد ال يتجاوز أسبوع من اتريخ صدور نتيجة
االختبار ،مث يعرض مباشرة على عمادة األكادميية.
 .6يف حال موافقة العمادة إعادة التصحيح ملقرر يتم ذلك ابلتنسيق مع الشؤون التعليمية وشؤون الطالب
،مث إذا كان هناك تعديل يف الدرجات يتم رصده مث يعدل يف سجل الطالب .
االنتقال من مستوى إىل مستوى
 .1درجة النجاح الدنيا يف كل مقرر ( )%60والدرجة العليا (. )%100
 .2إذا اجتاز الطالب مجيع املقررات يف املستوى فينتقل للمستوى التايل .
 .3إذا مل جيتز الطالب ثالث مقررات فأقل فينتقل إىل املستوى التايل مع إعادة املقررات اليت مت الرسوب فيها
مع الدفعة املماثلة .
 .4إذا مل جيتز الطالب أكثر من ثالث مقررات إىل أقل من ستة مقررات فيعيد تلك املقررات مع الدفعة
املماثلة وال ينتقل للمستوى التايل حىت جيتازها .
كامال وال ينتقل للمستوى التايل .
 .5إذا مل جيتز الطالب مجيع مقررات املستوى  ،فإنه يعيد املستوى ً
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التخرج
 .1مينح الطالب الذي أكمل دراسة الربانمج وحقق كل متطلباته شهادة دبلوم .
 .2ال متنح شهادة إمتام الربانمج إال من أكمل دراسة مجيع مقررات الربانمج خالل فرتة ال تتجاوز أربعة
مستوايت دراسية .
التأجيل واالنسحاب واالنقطاع عن الدراسة
 .1وجيوز للطالب أتجيل الدراسة ،وفق اآليت:
أ -أن يتقدم بعذر تقبله عمادة األكادميية.
ب -أال تتجاوز مدة التأجيل مستويني دراسيني متتاليني أو ثالثة مستوايت دراسية غري متتالية ح ًدا أقصى
طيلة دراسته يف األكادميية ،وجيوز لعمادة األكادميية يف حال الضرورة االستثناء من ذلك.

ت -أن يتقدم بطلب التأجيل خالل األسبوعني األوىل من بدء املستوى الدراسي وفق املوعد احملدد يف التقومي
الدراسي املعتمد.
ث -ينتهي وقت تقدمي طلبات أتجيل الدراسة بنهاية األسبوع الثاين من بدء املستوى الدراسي.
 .2جيوز للطالب التقدم بطلب االنسحاب من أحد برامج االكادميية خبطاب يتضمن أسباب ذلك يف مدة
شهرا من اتريخ بداية الربانمج .
ال تتجاوز ً

 .3إذا انقطع الطالب املنتظم عن الدراسة مدة مستوى دراسي دون طلب التأجيل يطوى قيده من
األكادميية ،ولعمادة األكادميية طي قيد الطالب إذا انقطع عن الدراسة ملدة أقل.
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طي القيد
يطوى قيد الطالب يف احلاالت التالية :
كامال دون موافقة األكادميية .
 .1انقطاع الطالب مستوى دراسيًا ً

 .2إذا مل يباشر الطالب نشاطات املقررات يف الربانمج بعد إاتحتها مدة شهر كامل بدون عذر تقبله
األكادميية .
 .3بقاء الطالب يف الربانمج الواحد مدة تزيد عن سنتني دون إكمال .
 .4إذا أصدرت جلنة التأديب يف االكادميية توصية بذلك بشرط اعتماد عميد األكادميية لتوصيتها .
إعادة القيد
احلاالت اليت ميكن فيها إعادة القيد:
(أ) ميكن للطالب املطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجله قبل االنقطاع ،وفق الضوابط األتية:
 -1أن يتقدم بطلب إعادة القيد خالل سنة من اتريخ طي القيد.
 -2أن توافق عمادة األكادميية على إعادة القيد.
(ب) ميكن إعادة قيد الطالب للمرة الثانية أو للطالب الذي مضى على طي قيده أكثر من سنتني ،وفق الضوابط
األتية:
 .1أن يكون انقطاع الطالب بسبب عذر قهري ،مثل :مرض عضوي أو نفسي موثق  ،مرافقة مريض يعوله
الطالب ،السجن ،على أن يقدم الطالب ما يُثبت ذلك.

 .2موافقة عمادة األكادميية على إعادة قيد الطالب.

 .3يفوض إىل عميد األكادميية االستثناء من هذه الضوابط.
يعامل الطالب املنسحب من األكادميية معاملة الطالب املنقطع عن الدراسة.
َ .4
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احلاالت اليت ال ميكن فيها إعادة القيد:
 .1ال جيوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة ،ولعمادة األكادميية يف حالة الضرورة االستثناء من ذلك.
 .2إذا مضى على طي قيد الطالب سنتان فأكثر ،ومل تتوفر فيه ضوابط إعادة القيد ،فيمكنه التقدم لألكادميية
طالبًا مستج ًدا ،دون الرجوع إىل سجله الدراسي السابق ،على أن تنطبق عليه كافة شروط القبول املعلنة

يف حينه.

 .3ال جيوز إعادة قيد الطالب الذي فصل من األكادميية ألسباب أتديبية ،وإذا اتضح بعد إعادة قيده أنه
سبق فصله ملثل هذه األسباب فيعد قيده ملغيًا من اتريخ إعادة قيده.
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حقوق الطالب يف أكادميية تفسري وواجباته
 .1إعداد النظام التعليمي وجتهيزه للطالب .
 .2توفري الدعم الفين حال وجود خلل يف النظام التعليمي
 .3إاتحة اخلطط ومفردات املقررات والتقومي الدراسي على النظام التعليمي.
 .4إقامة اللقاءات احلية املباشرة يف مواعيدها املقررة.
 .5معرفة مصادر املادة العلمية للمقررات الدراسية.
 .6احلصول على شرح ٍ
واف ملفردات املقرر.
 .7االستفسار واملناقشة العلمية.
 .8بيان أمساء الطالب الذين بلغوا النسبة احملددة للحرمان.
 .9تقدير درجة الطالب يف املقررات الدراسية ابلوسائل املختلفة وفق الئحة الدراسة واالختبارات وقواعدها
التنفيذية.
.10

مراجعة نتائج التحصيل العلمي وفق الئحة الدراسة واالختبارات للدراسة يف األكادميية

وقواعدها التنفيذية وقواعد التظلم وإجراءاته.
.11

احلفاظ على سرية معلومات الطالب الشخصية واألكادميية.

.12

احلصول على وثيقة اجتياز الربانمج بعد إهناء متطلبات الربانمج وف ًقا لألنظمة واللوائح.

.13

اإلفادة من خدمات اإلرشاد األكادميي.

 .14إنشاء سجل عالمات الطالب يف املقررات اليت أهناها .
 .15تقدمي التسهيالت املناسبة للتعرف على النظام التعليمي املتبع يف األكادميية وخدماهتا.
 .16رفع الشكوى من أي أمر يتضرر منه يف األكادميية.
 .17التظلم من أي قرار صادر يف حقه وفق قواعد التظلم وإجراءاته.
 .18االطالع على األنظمة واللوائح والقرارات يف األكادميية وااللتزام هبا.
 .19عمل مجيع الواجبات اليت تكلفه هبا االكادميية املطلوبة وفق املواعيد املقرة من األكادميية.
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 .20االنتظام يف الدراسة واحرتام القواعد املتعلقة بسري احملاضرات وعدم التغيب عن اللقاءات احلية املباشرة
إال بعذر مقبول وف ًقا لألنظمة واللوائح يف األكادميية.

 .21التحلي ابألمانة العلمية والتزام أخالقيات البحث العلمي.
 .22جتنب املخالفات األكادميية.
 .23مراعاة آداب اإلفادة من احملاضرة واحملافظة على وقتها.
 .24متابعة اإلعالانت يف موقع األكادميية املتعلقة ابلعملية التعليمية .
 .25االلتزام أبنظمة االختبارات ومواعيدها.
 .26احرتام مجيع منسويب األكادميية والعاملني فيها.
 .27الدقة واملصداقية يف إعطاء األكادميية املعلومات والبياانت الشخصية واإلبالغ عن تغيريها حال
حدوثه.
 .28امتثال الطالب للعقوبة الصادرة حبقه من األكادميية.

الربيد االلكرتوين

رابط التواصل عن طريق التلجرام

students@tafsiracademy.com

https://t.me/Tafsir_academy

روابط هتمك يف القبول والتسجيل
ميكنك حتميل هذا الدليل من موقع أكادميية تفسري
متنياتنا للجميع ابلتوفيق والنجاح
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