
 

  

األول  اإلصدار    



 

 :االلتحاق والقبولشروط   (1

 يف الربنامج.  سةاأن يلتزم بنظام ولوائح الدر •

 أن يلتزم بالثوابت والقيم الدينية. •

 

 : نظام التسجيل:  (2

خالل العام شهر  ربيع ثاني ,  مرتنيالدراسي يفتح التسجيل حسب التقويم  .1

 .وشهر ذي احلجة

 التسجيل عرب رابط التسجيل يف املنصة  .2

يعترب الطالب مقبوال اذا استوفى الشروط ومت اشعاره بالقبول برسالة على  .3

 اإلمييل.

 .يغلق التسجيل بعد انتهاء العدد احملدد، أو مدة التسجيل .4

 

 ، PDFحيصل الطالب املسجل يف الدبلوم على املقرات الدراسية بشكل  .5

 ميكنه تنزيلها من املنصة واالطالع عليها.

 .الذاتي نظام التعلميف املنصة على  دراسة الطالب تعتمد .6

يقرأ الطالب املقرر الدراسي كما ميكنه أن يستمع لشرح صوتي للدروس،  .7

 كمواد اثرائية، مرفقة مع كل درس على املنصة.



 

يتحتم على الطالب اإلجابة على أسئلة كل درس، ثم اإلجابة على األسئلة  .8

 نهاية كل وحدة.

 .للفتحمن املقررات هلا موعد حمدد  كل وحدة .9

دبلوم تأصيل العلوم الشرعية على النظام الفصلي،  برنامجتعتمد الدراسة يف  .10

حيث تقسم السنة اىل فصلني دراسني وتقدر مدة الفصل الدراسي ستة عشر 

تشمل الدراسة أربعة فصول دراسية، موزعة ، وة فرتة االختباراتأسبوعًا شامل

 .على عامني دراسيني

 

( درجة، تتوزع على النحو 100تتكون الدرجة النهائية لكل مقرر دراسي من )

 التالي:

 %(.30االمتحانات واألنشطة األسبوعية والشهرية ) .1

 %(.      70النهائي )االختبار  .2

 

 

 

 

 



 

 املشاركة يف االنشطة:

واختبارات نهاية كل ، نهاية كل درسكل مقرر دراسي، يتم فيه اختبارات  .1

، حسب اخلطة الدراسية للمقررات، يتوجب على الطالب املشاركة وحدة

 فيها للحصول على درجة أعمال املشاركة.

 .نهاية كل فصل دراسي احملددتأدية االختبار النهائي لكل مقرر يف الوقت  .2

 للطالب املتأخر أو املتعثر ًاترتيب فرتة تكميلية أخرى تقدر بشهر استدراك  .3

 بعد نهاية اختبارات الفصل الثاني.

 

 :حساب الدرجات

 حساب املعدل: -1

 فأكثر. 95مرتبة الشرف: إذا حصل الطالب على معدل عام قدره  -

 .95إىل ما دون  80مرتبة االمتياز: إذا كان معدله العام  -

 .80إىل ما دون  70مرتبة جيد جدًا: إذا كان معدله العام  -

 .70إىل ما دون  60مرتبة جيد: إذا كان معدله العام  -

 . 60إىل ما دون  50مرتبة مقبول: إذا كان معدله العام  -

املعدل العام هو املتوسط احلسابي ملعدل كل سنة، ومعدل كل سنة  -2

يف امتحانات املقررات  لعالمات اليت ناهلا الطالبدراسية هو املتوسط احلسابي ل

 العائدة لتلك السنة.

 

 



 

  النجاح واالنتقال: 

ال ينتقل الطالب إىل السنة الدراسية الثانية إذا رسب بأكثر من أربعة  .1

 مقررات يف السنة األوىل، بعد الدورة التكميلية.

ناجحًا إذا تقدر عالمة امتحان كل مقرر من صفر إىل مائة، ويعد الطالب  .2

 درجة على األقل. 50حصل على 

الطالب الراسب )خالل امتحانات الفصل( حيق له أن يدرس عددًا من مقررات  .3

، على أن ال يتجاوز جمموع املواد الراسب بها واملواد اليت  الذي يليه  الفصل

 مواد. أربعيريد دراستها عن 

 

 متطلبات التخرج ومنح الشهادة:

يف الدبلوم بطريقة رمسية وفق الشروط  الدارس مسجاًلجيب أن يكون  .1

 واإلجراءات املتبعة الستحقاق منح الشهادة.

سية امقرر من املقررات الدر يف كلاحلد األدنى من الدرجات الالزمة للنجاح  .2

 .%50للربنامج 

 .%50إمجالي التقديرات املطلوبة للتخرج  .3

بعد جناحه يف مجيع  مينح الدارس شهادة دبلوم تأصيل العلوم الشرعية .4

 سية.ااملقررات الدر

مينح الدارس شهادة التخرج يف دبلوم تأصيل العلوم الشرعية وفق الشروط  .5

 والضوابط احملددة.

 من األكادميية. دًةمََّعمينح الدارس شهادة دبلوم تأصيل العلوم الشرعية ُم .6



 

ل ح املقررات اليت درسها يف كل فصوِضمينح الدارس سجاًل أكادمييًا ُي .7

برموزها وأرقامها وعدد ساعاتها والدرجات اليت حصل عليها مع التقديرات، 

 كما يوضح السجل املعدل الفصلي والرتاكمي والتقدير العام

 

 :)التأجيل( الدراسةإيقاف 

 .ملدة ال تزيد عن فصلني دراسيني طيلة دراسته دراستهحيق للطالب إيقاف 

  



 

 البيــــــان التاريخ الشهر الفصل

الفصل 

 األول

 إعالن وبدء التسجيل ربيع ثاني 1 ربيع ثاني

 األولبدء الدراسة للفصل  مجاد أول /1 مجاد أول

 شعبان
 األولانتهاء الدراسة للفصل  شعبان/1

 األولبدء االمتحانات   النهائية للفصل الدراسي  شعبان/6

 رمضان 
 األولانتهاء االمتحانات النهائية للفصل الدراسي  رمضان  /1

 للفصل األول  االختبارات البديلة رمضان  14

الفصل 

 الثاني

 التسجيل للسنة اجلديدة.إعالن وبدء  ذو القعدة 15 ةذو القعد

 الثانيبدء الدراسة للفصل  /حمرم1 حمــرم

 ربيع ثاني

 اإلجازةوإعالن  الثانيانتهاء الدراسة للفصل  ربيع ثاني/1

 الثانيبدء االمتحانات   النهائية للفصل الدراسي  ربيع ثاني/6

 الثانيللفصل الدراسي  االمتحانات النهائيةانتهاء  ربيع ثاني/24

 االختبارات البديلة رجب 10 رجب



 

 

 األسبوع الدراسي الوحدة

 موعد الفتح
 

 امليالدي اهلجري

  05/12/2021 01/05/1443 األسبوع األول  فضل القرآن وأهله مدخل في 
  12/12/2021 08/05/1443 األسبوع الثاني  حفظ النبأ الوحدة األولى: 

  25/12/2021 22/05/1443 األسبوع الرابع  حفظ عبسالوحدة الثانية: 
  09/01/2022 06/06/1443 األسبوع الخامس  الوحدة الثالثة: التكوير االنفطار 

  16/01/2022 13/06/1443 األسبوع السادس  الوحدة الرابعة: المطففين االنشقاق.
  23/01/2022 20/06/1443 األسبوع السابع  الوحدة الخامسة: من البروج وحتى األعلى.

  06/02/2022 05/07/1443 األسبوع الثامن  وحتى الفجر(  من الغاشيةالوحدة السادسة: 
  20/02/2022 19/07/1443 األسبوع التاسع  الوحدة السابعة: من البلد وحتى الليل. 

  27/02/2022 26/07/1443 األسبوع العاشر  الثامنة: من الضحى وحتى القدر. الوحدة 
  06/3/2022 03/08/1443 األسبوع الحادي عشر  الوحدة التاسعة: من البينة وحتى الفيل. 
  17/03/2022 14/08/1443 األسبوع الثاني عشر  الوحدة العاشرة: من قريش وحتى الناس. 

  02/04/2022 01/09/1443 االمتحان النهائي
  15/04/2022 14/09/1443 االمتحان التكميلي 



 

 األسبوع الدراسي الوحدة

 موعد الفتح
 

 امليالدي اهلجري

  05/12/21 01/05/1443 األسبوع األول  مدخل إلى عمل التفسير 

  12/12/2021 08/05/1443 األسبوع الثاني  تفسير النبأالوحدة األولى: 

  19/12/2021 15/05/1443 األسبوع الثالث  الوحدة الثانية: تفسير سورتي النازعات وعبس 

  25/12/21 22/05/1443 األسبوع الرابع  نفطار الوحدة الثالثة: تفسير سورتي التكوير واال

  09/01/22 06/06/1443 األسبوع الخامس  نشقاق واال ن الوحدة الرابعة: تفسير المطففي

  16/01/22 13/06/1443 األسبوع السادس  وحتى األعلى  من البروج الوحدة الخامسة: تفسير 

  23/01/22 20/06/1443 األسبوع السابع  وحتى الفجر(  )من الغاشيةالوحدة السادسة: 

  06/02/22 05/07/1443 األسبوع الثامن  وحتى الليل(   )من البلدالوحدة السابعة: تفسير 

  20/02/22 19/07/1443 األسبوع التاسع  وحتى القدر(   )من الضحىالوحدة الثامنة: تفسير 

  06/03/22 03/08/1443 األسبوع الحادي عشر  وحتى الفيل(   )من البينةالوحدة التاسعة: تفسير 

  17/03/22 14/08/1443 األسبوع الثاني عشر  وحتى الناس(  )من قريشالوحدة العاشرة: تفسير 

  02/04/2022 01/09/1443 االمتحان النهائي

  15/04/2022 14/09/1443 االمتحان التكميلي 



 

 األسبوع الدراسي الوحدة

 موعد الفتح
 

 امليالدي اهلجري

  05/12/21 05/1443/ 01 األسبوع األول  الوحدة األولى: مدخل إلى علم الفقه 

  12/12/21 08/05/1443 األسبوع الثاني  الوحدة الثانية: أحكام الطهارة

  19/12/21 15/05/1443 األسبوع الثالث  الوحدة الثالثة: أحكام النجاسة

  25/12/21 05/1443/ 22 األسبوع الرابع  الوحدة الرابعة: سنن الفطرة وأحكام الوضوء 

  22/ 01/ 09 06/06/1443 األسبوع الخامس  والحيض الوحدة الخامسة: أحكام الُغْسل والتيمم 

  06/02/22 07/1443/ 05 األسبوع الثامن  الوحدة السادسة: الصالة وأحكامها

  02/22/ 20 1443/ 19/07 األسبوع التاسع  الوحدة السابعة: أحكام الزكاة

  02/22/ 27 07/1443/ 26 األسبوع العاشر  الثامنة: أحكام الصيامالوحدة 

  03/22/ 17 08/1443/ 14 األسبوع الثاني عشر  ة الوحدة التاسعة: أحكام الحج والعمَّر

  02/04/2022 01/09/1443 االمتحان النهائي

  15/04/2022 14/09/1443 التكميلي االمتحان 



 

 األسبوع الدراسي الوحدة

 موعد الفتح
 

 امليالدي اهلجري

  05/12/2021 05/1443/ 01 األسبوع األول  الوحدة األولى: مدخل إلى علم التجويد 

  19/12/2021 15/05/1443 األسبوع الثالث  ن...الثالثة: أحكام النون والميم الساكنتيالوحدة 

  2022/ 01/ 09 06/06/1443 األسبوع الخامس  أحكام المدود الوحدة الخامسة: 

  06/02/2022 07/1443/ 05 األسبوع الثامن  مخارج الحروف الوحدة السابعة:  

  03/2022/ 17 08/1443/ 14 األسبوع الثاني عشر  أحكام الوقف واالبتداء الوحدة التاسعة: 

  02/04/2022 01/09/1443 االمتحان النهائي

 االمتحان التكميلي 
14/09/1443 

 15/04/2022  



 

 األسبوع الدراسي الوحدة

 موعد الفتح

 

 امليالدي اهلجري

  05/12/2021 05/1443/ 01 األسبوع األول  الوحدة األولى: مدخل إلى التربية اإلسالمية 

  25/12/2021 05/1443/ 22 األسبوع الرابع  . اإلسالميةالوحدة الثانية: أعالم في التربية 

  2022/ 01/ 09 06/06/1443 األسبوع الخامس  الشخصية   يالوحدة الثالثة: المقومات التربوية ف

  06/02/2022 07/1443/ 05 األسبوع الثامن  الشخصية   يالوحدة الرابعة: المقومات التربوية ف

  03/2022/ 17 08/1443/ 14 األسبوع الثاني عشر  الوحدة الرابعة: تزكية النفس

  02/04/2022 01/09/1443 االمتحان النهائي

  15/04/2022 14/09/1443 االمتحان التكميلي 



 

 األسبوع الدراسي الوحدة

 موعد الفتح
 

 امليالدي اهلجري

  05/12/2021 05/1443/ 01 األسبوع األول  الوحدة األولى: مدخل إلى الثقافة اإلسالمية

  19/12/2021 15/05/1443 الثالث األسبوع   الوحدة الثانية: العقيدة اإلسالمية 

  2022/ 01/ 09 06/06/1443 األسبوع الخامس  الوحدة الثالثة: األنظمة اإلسالمية 

  2022/ 01/ 23 06/1443/ 20 األسبوع السابع  الوحدة الرابعة: تحديات الثقافة اإلسالمية

  06/02/2022 07/1443/ 05 األسبوع الثامن  الوحدة الخامسة: المجتمع اإلسالمي وقضاياه  

  02/2022/ 27 07/1443/ 26 األسبوع العاشر  الوحدة السادسة: الخطاب اإلسالمي

  03/2022/ 17 08/1443/ 14 األسبوع الثاني عشر  الوحدة السابعة: الحضارة اإلسالمية

  02/04/2022 01/09/1443 االمتحان النهائي

  15/04/2022 14/09/1443 االمتحان التكميلي 



 

 األسبوع الدراسي الوحدة

 موعد الفتح
 

 امليالدي اهلجري

  12/12/2021 08/05/1443 األسبوع الثاني  الوحدة األولى: مدخل إلى علم العقيدة 

  25/12/2021 05/1443/ 22 األسبوع الرابع  الوحدة الثانية: مراتب الدين اإلسالمي 

  01/2022/ 16 06/1443/ 13 األسبوع السادس  الوحدة الثالثة: اإليمان بربوبية اهلل تعالى 

  2022/ 01/ 23 06/1443/ 20 األسبوع السابع  الوحدة الرابعة: اإليمان بألوهية اهلل تعالى 

  02/2022/ 27 07/1443/ 26 األسبوع العاشر    الوحدة الخامسة: اإليمان بأسماء اهلل تعالى

  03/2022/ 17 08/1443/ 14 األسبوع الثاني عشر  الوحدة السادسة: الشرك باهلل تعالى 

  02/04/2022 01/09/1443 االمتحان النهائي

  15/04/2022 14/09/1443 االمتحان التكميلي 



 

 األسبوع الدراسي الوحدة

 موعد الفتح
 مالحظات 

 امليالدي اهلجري

  05/12/2021 05/1443/ 01 األسبوع األول  الوحدة األولى: مدخل إلى السنة النبوية 

 الوحدة الثانية: العقيدة واإليمان 

 الموضوع الثالث: والرابع والخامس

  19/12/2021 15/05/1443 األسبوع الثالث 

  25/12/2021 05/1443/ 22 األسبوع الرابع  االبتداع وعدم  االتباعالوحدة الثالثة: 

  2022/ 01/ 09 06/06/1443 األسبوع الخامس  ة الوحدة الرابعة: الفتن وأشراط الساع

 الوحدة الخامسة: األخالق والسلوك 

 الموضوع: الثالث والرابع والخامس

  2022/ 01/ 23 06/1443/ 20 األسبوع السابع 

 الوحدة السادسة: اآلداب 

 الموضوع:  الرابع والخامس والسادس. 

  02/2022/ 20 1443/ 19/07 األسبوع التاسع 

 السابعة: الزهد والورعالوحدة 

 الموضوع : الخامس والسادس والسابع والثامن. 

  06/03/2022 08/1443/ 03 األسبوع الحادي عشر  

  03/2022/ 17 08/1443/ 14 األسبوع الثاني عشر  الوحدة الثامنة: التربية والتعليم 

  02/04/2022 01/09/1443 االمتحان النهائي

 االمتحان التكميلي 
14/09/1443 

 15/04/2022  

 



 

 

 


