
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   نظامنظامنظام               
   الشؤون التعليميةالشؤون التعليميةالشؤون التعليمية               

   قسم االختبارات  قسم االختبارات  قسم االختبارات  
 
 



 
 ( شروط دخول االختبار 1/ت1/4)المادة 
 . أن ٌكون المتمدن من طالب جمعٌة التحفٌظ المنتظمٌن فً مدارسها .1

 .ترشٌح المتمدن من لبل مدرسته  .2

رفع بٌانات المتمددن   اسدن الطالدب ربا ٌدا ل سدجمه المددنً ل جنسدٌته ل اسدن معممده    .3
 لمسن االختبارات 

 فً حالة تجاوزهاأن ال ٌكون المتمدن سبك له االختبار فً المرحمة التً تمدن لها  .4

 بمة لممرحمة التً تمدن لهاأن ٌكون المتمدن لد تجاوز المراحل السا .5

 ة االختبار ( شروط لجن1/ت2/4)المادة 
 .أن تكون لجنة االختبار مكونة من  ضوٌن اثنٌن  .1

 .أن ٌكون أ ضاء المجنة من حفظة كتاب هللا المتمنٌن له  .2

 ء المجنة من معممً جمعٌة التحفٌظ .أن ٌكون أ ضا .3

  االختبارات . صدور لرار بتكمٌف المجنة من لبل لسن .4
 

 ( آلية االختبار 1/ت3/4)المادة 
 .اجل االختبار  ٌحدد لمطالب مو د من .1

ٌسجل كل  ضو من أ ضداء المجندة درجدات الطالدب بشدكل مسدتمل فدً نمدو   معدد  .2
مدن لبددل لسدن االختبددارات ثددن ٌسدتخر  المعدددل مدن لبددل لسددن االختبدارات بعددد انتهدداء 

 االختبار 

 ٌختبر كل طالب فً مو د واحد وجمسة واحدة . .3

 ٌسؤل الطالب المتمدن لممراحل حسب الجدول التالً :  .4
           

 



 طرٌمة حسن الدرجات كما ٌمً  .5
 إ ا أخطؤ الطالب فً الحفظ أو كان الخطؤ لحناً جمٌاً حسمت  مٌه درجة . -أ 
ٌحسن ربع درجة  مى كل خطؤ فدً التجوٌدد مدع  ددن التنبٌده حتدى وإن تكدرر  -ب 

 نفس الخطؤ .
إ ا تولف الطالب ٌفتح  مٌه وتحسن  مٌه درجة وإن لدن ٌواصدل تحسدب  مٌده  -  

 درجة السإال صفر . 

 إ ا أخفك الطالب فً ثمث األسئمة فً الحفظ ٌعد راسباً .  -د 

 : التمدٌرات العامة لالختبارات كما ٌمً .6

    
 

 يطالب الطالب بأحكام التجويد اآلتية :    .7

 حكان التجوٌدٌةاأل

  .أحكان النون الساكنة والتنوٌن  .1

 . أحكان المٌن الساكنة .2

 .النون والمٌن المشددتان  .3
 .همزة الوصل .  4

 . همزة المطع.  5

 .  المدود .6

 . الممممة حروفها وتطبٌماتها.  7
 

 ( ضوابط عامة لالختبارات 1/ت4/4)المادة 
 ختبارات .موا ٌد فً كل  ان من لبل لسن اال ااختبارات جمعٌة التحفٌظ ٌحدد له .1

تتواجد لجنة من لجان االختبارات فً ممر الجمعٌة  مى مدار العان مع وضدع جددول  .2
 .زمنً لزٌارات لجان االختبارات لممدارس مع التنسٌك المسبك مع كل مدرسة 

توزع االختبارات  مى  شر مراحل فً كل مرحمة ثالثدة أجدزاء والمرحمدة العاشدرة  .3
 .فظ المران كامالً ح

 .كل مرحمة ٌدخل فٌها ممدار المراحل التً لبمها  .4

 . ال ٌدخل الطالب فً مرحمة إال بعد إنهاء المرحمة التً لبمها .5

ٌحددك لمطالددب الدددخول فددً أكثددر مددن مرحمددة فددً الفصددل الدراسددً الواحددد بشددرط أال  .6
  ٌإدي  لن إلى إغالق فرص االختبار لبمٌة الطالب .



 ( مكافآت االختبارات 1/ت5/4)المادة 

 
الطالب و المعمن والمدرسة المكافؤة إال إ ا حصل الطالدب  مدى تمددٌر جٌدد  كال ٌستح 1

  مى األلل .

ال ٌستحك الطالب والمعمن والمدرسة المكافؤة إ ا حصل الطالب  مدى تمددٌر جٌدد بعدد  2
رسوب فً امتحان نفس المرحمة أو بعد إن ار وٌشدترط لدخولده المرحمدة التدً بعددها 

 .تجاوز ه ه المرحمة بتمدٌر جٌد  مى األلل 

   . توزع المكافآت فً الفصل التالً 3

رحمة مع بٌدان التمددٌر وٌحفدظ صدورة مدن هد ه ٌعطى الطالب شهادة تبٌن تجاوزه الم 4
  فً مدرسته . الشهادة فً ممف الطالب

الطالب الد ي ٌمضدً فصدمٌن دراسدٌٌن ولدن ٌشدارن فدً االمتحدان ٌعطدى إند اراً أول  5
وإ ا أمضددى ثالثددة فصددول  دراسددٌة ٌعطددى إندد اراً ثددانً وإ ا أمضددى أربعددة فصددول 

ة  لدن إال إ ا تجداوز امتحدان مرحمدٌفصل من المدرسة وال ٌسمح له بالعودة لممدرسدة 
والمدرسدة هدً المسدإولة  دن إ طداء ااند ارات وٌتدابع ٌشارن فٌها بتمدٌر جٌد جدداً 
 . لن من لِبَل لسن االختبارات

ٌمفت نظر المعمن وٌنالش  ن الطالب ال ٌن أمضوا فصل دراسً ولن ٌشاركوا فً مرحمة  6
لفت النظدر مدن مددٌر المدرسدة وٌتدابع من مراحل االختبار وتكون المساءلة خطٌةل وٌمدّن 

 .من لِبَل لسن االختبارات

فإنده ٌنهدً حفظده لممدران خدالل  إ ا تمدن الطالدب لالختبدار فدً مرحمدة فدً كدل فصدل 7
نسددعى لتحمٌمهددا مددع سددنوات كحددد أ مددى وهدد ه هددً اانتاجٌددة النمو جٌددة التددً  خمددس

 المعمن والطالب .

 
 
 



 اختبارات الخريجين  (1/ت6/4)المادة 
 مدرسة اامان الشاطبً . ترشٌح المتمدن من لبل .1

 . أن تكون لجنة االختبار مكونة من  ضوٌن اثنٌن .2

 وٌكون  مى ثالث جمسات .ٌحدد لمطالب مو د من اجل االختبار  .3

ٌسجل كل  ضو من أ ضداء المجندة درجدات الطالدب بشدكل مسدتمل فدً نمدو   معدد  .4
لسددن االختبددارات بعددد انتهدداء مددن لبددل لسددن االختبددارات ثددن ٌسددتخر  المعدددل مددن لبددل 

 . االختبار

المتمدن لالختبار فً كل جمسة  شرة أسئمة ممدار كل سإال ال ٌمل  دن ٌسؤل الطالب  .5
   درجات . 5نصف وجه ودرجة التجوٌد المستحمة   

 :طرٌمة حسن الدرجات كما ٌمً  .6
 تان   درج  حسمت  مٌه إ ا أخطؤ الطالب فً الحفظ أو كان الخطؤ لحناً جمٌاً أ      
 تنبٌه .درجة  مى كل  نصفٌحسن ب    

 ٌعتبر رأي المجنة فً ترشٌح الطالب لممراءة فً حفل التخرٌج .  .7
 ٌعتبر رأي المجنة لدورات االراء المسند لمعرض  مى أحد الممرئٌن .  .8
والمدرسددددددددة      لاير  255  لاير والمعمن    5555مكافؤة ولدرها    الطالب كٌستح .9

   لاير . 155

       سمن الطالب شدهادة   حفدظ المدران الكدرٌن   المعتمددة مدن الجمعٌدة والمكافدؤة فدً ٌ .15
 حفل التخرٌج .

 


