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 المقدمة 
إن النظام التللیمی لمرحلة الماجستیر هو منموعة م  األنظمة 

الميررة حاكا على المراكز التللیمیة التر وية واليوانی  التللیمیة 
 ، وهو الذي دون ألجل األهداف اآلتیة:التا لة للمصطفى

 ت إيناد التنظیا فی تنفیذ البرامج التللیمیة.
ت إيناد األسلوب والطريية الموحدة فی كل المراكز التللیمیة 

 التر وية.
 ت تيوية رو  االنضباط التللیمی.

 م  قدرات الطالب. ت االستفادة الحسنة
ت  تلرّف الطالب على اليوانی  وتهیئة أرضیة األشراف والتيییا 

 التللیمی اإلينا ی.
إن طريية التنفیذ واالستفادة الدقیية م  النظا واليوانی  لها أهمیة 
كبیرة ودور مها للو ول إلى تلك األهداف. وهذا المراد ال يمك  

نسیق مع المسؤولی  التنفیذيی  أن ييبل م  األساتذة والطالب إال  الت
 للمراكز التللیمیة التر وية وتلاون األقسام الللمیة ت التر وية. 

والمراكز التللیمیة التر وية ملزمة  التنفیذ الدقیق والكامل للبرامج 
التللیمیة الملیّنة، وال ينوز إجراء أي تغییر فی )اللناوي ( و)عدد 

لتغییر فی الوحدات الوحدات( و)مضامی  الدروس( وكذلك )ا
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الضرورية(. ومسؤولیة تنفیذ هذا البرنامج  لهدة الرئیس األعلى 
لمركز التللیا التر وي. وكذلك كل المسؤولی  التنفیذيی ، واألساتذة 
المشرفی  والمدرسی  والطالب ملزمون  احترام تنفیذ هذا النظام. 

 ر. وكل األعمال التی تخالف هذا النظام تكون ساقطة ع  االعتبا
إن مسؤولیة تلرف الطالب على فحوى هذا النظام تكون فی 
عهدة المراكز التللیمیة التر وية. وينب على هذه المراكز أن تنلل 
أها هذه الموارد فی متناول أيدي الطالب فی وقت تسنیلها فی 

 أول فصل دراسی وكذلك فی  داية كل عام دراسی.
فی أن يكون لها  تأمل ملاونیة التللیا التا لة للمصطفى  

النصیب المؤثر فی أن يسها هذا النظام فی إيناد التنسیق فی 
النشاطات التللیمیة للمراكز التللیمیة، وارتياء كیفیة التللیا فیها، 
ورفع الصلو ات المتللية  يوانینها. وال شك أن رؤى وأفكار 
التنفیذيی  والمتصدي  لألمور التللیمیة حول النتائج الحا لة م  

یذ هذا النظام؛ يمك  أن يستفاد منها فی إعادة النظر مرة أخرى تنف
 فی هذا النظام. 

اللالمیة(  يلبر فی هذا النظام ع  عنوان )جاملة المصطفى
(، وع  )المراكز التللیمیة التر وية(   االختصار  ت)المصطفى

  ت)المركز التللیمی(.

 الملاونیة التللیمیة

 اليسا اللام للدعا التللیمی
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 عامة أمور -الفصل األول
 :تعاريف( 1المادة 

: هی مؤسسة حوزوية حرة ذات العالمية ـ جامعة المصطفى1

وضع قانونی خاص ، واستيالل إداري ووظیفی ومالی مشغولة  أداء 

فلالیاتها  إشراف رفیع ليائد الثورة اإلسالمیة اللظیا )مدظله اللالی(. 

وهذه المؤسسة تننز عملها فی مستوى التللیا اللالی لتللیا وتر یت 

طیط وجذب وقبول الطالب غیر اإليرانیی  مع االستيالل فی التخ

 الطالب. 

 

يشمل المراكز التللیمیة ت التر وية  ـ المركز التعليمي ـ التربوي:2

الذي سمی فی هذا النظام  صورة مختصرة  التا لة للمصطفى

  ت))المركز التللیمی((.

 

هو قسا متكون م  مدير منصّب  ـ القسم العلمي ـ التربوي:3

وم  منموعة م  أعضاء الهیئة الللمیة  م  قبل رئیس المصطفى

واألساتذة الذي  يؤدون نشاطها فی تخصص خاص أو جملة م  
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التخصصات المتنانسة فی إطار نظام األقسام الللمیة ت التر یوية فی 

. مثل: اليسا الللمی ت التر وي لللوم اليرآن والحديث، المصطفى

 واليسا الللمی ت التر وي للفيه واأل ول و ... .

 

هو واحد م  الفروع الفرعیة فی التصنیف الللمی  ـ الفرع:4

)الللوم والملارف اإلسالمیة، الللوم اإلنسانیة، الللوم األساسیة و...( 

وهو م  حیث الموضوع والفلالیة متمیّز جداً، ومختلف ع  المواضیع 

 األخرى.

 

هو منموعة متكونة م  الدروس  ـ البرنامج الدراسي:5

ة والمشتركة والتخصصیة المتللية  كل فرع أو الحوزوية اللام

والتی  تخصص ميرر م  المنلس التللیمی التا ع للمصطفى

 تشتمل على قسا ملی  م  الوحدات الدراسیة. 

 

هی الدروس التی ال يستطیع الطالب أن  ـ الدروس اإلجبارية:6

يتخرجوا م  غیر إنهاء وحداتها الدراسیة. وهذه الدروس غیر قا لة 

ديل وال التلويض  غیرها أيضاً، وهی تيع فی ميا ل الدروس للتب

 االختیارية.
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وهی الدروس التی يستطیع الطالب أن  ـ الدروس االختيارية:7

يتخرجوا م  دون أن ينهوا وحداتها الدراسیة. واختیار هذه الدروس 

مشروط  هذا األمر، وهو أن ال يتناوز اختیار الطالب للوحدات 

 لی  لها فی كل فرع أو تخصص.الدراسیة الحد الم

 

وهی الدروس التی يستطیع الطالب أن  ـ الدروس الغيابية:8

يختاروها  اعتبارها وحدات دراسیة م  غیر حضور فی الصف. 

وهؤالء مكلفون  يراءتها وأن يؤدوا التيییا فی آخر الفصل الدراسی. 

 وتحسب لها هذه الدروس  صفة وحدات دراسیة.

 

م  أجل زيادة حنا المللومات والملارف  ـ الدروس العامة:9

التی يحتاجها الطالب، األعا م  دروسها التخصصیة فی عر ة 

الثيافة والملارف اإلسالمیة، تُلرض دروس فی البرامج الدراسیة 

تحت عنوان دروس حوزوية وعمومیة ومشتركة )أساسیة( تلرف 

  الدروس اللمومیة.
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ی ال يرتبط إنهاؤها هی الدروس الت ـ الدروس المستقلة:10

 إنهاء دروس أخرى، ويمك  اختیارها وحدها فی كل وقت وفی 

 كل فصل دراسی م  دون االلتفات إلى اختیار سائر الدروس.

 

هی الدروس التی ييدّم إنهاؤها على  ـ الدروس الضرورية:11

 لض المواد الدراسیة األخرى، وينب على الطالب م  البداية أن 

ينهی هذه الدروس  صفتها ضرورية. وهذه الدروس ميررة ومصادق 

علیها فی البرامج الدراسیة لكل مرحلة. وتلرض فی جدول البرنامج 

 الدراسی.

 

ضاف إلى الوحدات هی الدروس التی ت ـ الدروس التعويضية:12

الدراسیة الميررة فی مرحلة الماجستیر وينهیها الطالب  صفتها 

دروس تلويضیة والتی م  الضروري له تمییزها. وهو ملزم  أن ينهی 

لوحدات تلك الدروس على ضوء البرنامج الميرر  اإلضافة إلى ا

 . الدراسیة الملیّنة لدورتی الد لوم اللالی و البكالوريوس
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يطلق على الدروس التی فیها حاجة إلى  الدروس العلمية:ـ 13

كسب المهارات والتماري   صورة عملیة مع حضور األستاذ، وملدلها 

 ضلفا ساعات الدروس النظرية.

 

الميصود  البحوث أثناء الدراسة هی  ـ البحوث أثناء الدراسة:14

لى الممارسات البحثیة التی يننزها الطالب على مدى فترة دراسته ع

 أساس الشروط واليوانی  الخا ة  ها.

 

ييع التيییا االرتيائی فی ميا ل التيییا  ـ التقييم االرتقائي:15

اللادي وييال له التيییا الذي يستطیع الطالب الواجد للشروط أن 

ييدم علیه  ال حضور فی الصف وال اختیار للوحدات فی  داية 

 الفصل.

 

المیزان الدراسی الذي الميصود  ها  ـ الوحدة الدراسية:17

يلرض تحت عنوان الوحدة، والطالب ملزم  أن ييرأ تلك الوحدة 

 وييیّا على ضوئها.
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يطلق الفصل الدراسی على مدة أر لة  ـ الفصل الدراسي:18

 أسبوعاً. 16أشهر ونصف م  الدراسة التی تننز فی فترة 

 

كل سنة دراسیة تتكون م  فصلی   ـ السنة الدراسية:19

دراسیی  متصلی  أو غیر متصلی  وفی حالة الضرورة تتكون م  

 دورة  یفیة.

 

أسا یع تللیمیة،  6هذه الدورة تشتمل على  ـ الدورة الصيفية:20

 وحدات دراسیة. 8والحد األقصى الختیار الوحدات فیها هو 

 

فی التللیا هی أدنى دورة دراسیة  دورة الدبلوم العالي:ـ 21

التی تؤدي الى اعطاء مدرك الد لوم  اللالی فی جاملة المصطفى

اللالی للطالب، وهو أعلى م  الد لوم وأدنى م  البكالوريوس، وعدد 

 وحداتها نصف وحدات دروة البكالوريوس تيريباً.

 

الد لوم »هی الدورة التی هی أعلى م   دورة البكالوريوس:ـ 22

التی تنتهی الى اعطاء مدرك « الماجستیر»وأدنى م  دورة « اللالی
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للطالب فی فرعه الخاص  ه، ويمك  أن تكون « البكالوريوس»

 الدورة متوالیة أو غیر متوالیة.

 

يطلق على تلك المنموعة م  األفراد الذي  لها  الطالب: ـ23

 عالقة  تللا الللوم والمفاهیا اإلسالمیة الذي  قبلتها المصطفى

وسنلوا طبياً لليوانی  الميررة فیها، وها منشغلون  الدراسة  صورة 

 حضورية فی أحد المراكز التللیمیة التا لة للمصطفى

 

 

حینما يحصل الطالب فی ملدل درجات  الطالب المشروط: ـ24

فی مرحلة الماجستیر يسمى  12فصل دراسی على درجة أقل م  

 مشروطاً.

الميصود  ه تسنیل الطالب المشروط  التسجيل المشروط: ـ25

 ألجل االستمرار فی الدراسة.

فی حالة إخبار الطالب رسمیاً ع   االنصراف عن الدراسة: ـ26

عدم رغبته فی االستمرار فی الدراسة فهذا الفلل منه هو انصراف ع  

 الدراسة.
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االنفصال م  دون عذر ميبول وم  غیر إذن  ترك الدراسة: ـ27

 التللیمی يسمى تركاً للدراسة. مسبق م  المركز

 

هی سلطة تحيق طبياً للموارد الميررة فی لجنة االنضباط:  ـ28

نظام لننة االنضباط فی التيرير المرفوع لها فی مورد الطالب 

 المتخلف، وتتخذ اإلجراء المطلوب. 

يستطیع الطالب أن ييدم على تلیی  أو  الحذف واإلضافة: ـ29

دراسیة المختارة أو إضافة البلض حذف البلض م  الوحدات ال

اآلخر م  الوحدات الدراسیة  لد  دء الفصل الدراسی مع احترام 

 قوانی  التللیا فی الفترة الملینة.

االنتيال  ملنى تغییر مكان دراسة الطالب على  االنتقال: ـ30

 .أساس النظا واليوانی  التللیمیة للمصطفى

ر المركز التللیمی هو الطالب الذي غیّ الطالب الضيف: ـ31

لمكان دراسته )مدرسته األولى( ويستمر فی دراسته فی مركز 

تللیمی آخر )المدرسة الميصودة( طبياً لألنظمة الميررة  صورة درس 

 واحد أو  صورة وقتٍ كامل  الميدار والمدة المحددة. 
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إيفاد الطالب داخل أو خارج البلد ألجل التبلیغ  المأمورية: ـ32

طبياً لألنظمة واليوانی  فی زم  مؤقت )طويل األمد أو أو التدريس 

 قصیر األمد( يسمى مأمورية.

هی اإلجازة المشروطة  شرط )إحراز  اإلجازة الضرورية: ـ33

الضرورة( والسلطة التی تحدد الضرورة هو الرئیس األعلى للمركز 

 التللیمی، وهذه تنيسا إلى قسمی : 

الدورة الدراسیة للرجال ت إجازة فصلیة )مرة واحدة على مدى 

 ومرتان للنساء(.

 ت إجازة شهر واحد )فی كل فصل(.

الطالب الذي  كانوا قد درسوا سا ياً دروساً فی  المعادلة: ـ34

أو أحد المراكز التللیمیة  أحد المراكز التللیمیة التا لة للمصطفى

ت داخل أو خارج البلد ت يستطیلون أن  المؤيدة م  المصطفى

 يوفيوا  ی  هذه الوحدات والوحدات الدراسیة الفللیة للمصطفى

فی الفرع الملی  ويلادلوها. وتشخیص هذا األمر يكون م  مسؤولیة 

 اليسا الللمی ت التر وي.

ييع تيییا التطور الدراسی للطالب فی كل  التقييم الدراسي: ـ35

الحضور والنشاطات الللمیة والبحثیة ونتائج درس  ناءً على ملدل 

التيییا التحريري والشفهی خالل الفصل الدراسی وفی نهايته، ويكون 
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تيییا التطور الدراسی فی الفصل الدراسی على أساس ملدل درجات 

 الدروس والوحدات الدراسیة لذلك الفصل.

 

المراد منها هو التحيیق الذي ييدمه  اطروحة الدورة:ـ 36

لب فی نهاية دورة البكالوريوس على أساس ضوا ط وميررات الطا

خا ة فی قالب موضوع خاص. هذا التحيیق يكون تحت اشراف 

االستاذ المشرف ولها قواعدها وقوانینها الخا ة ويحتسب له 

 وحدتان دراسیتان.

 

يُلد الطالب متخرجاً إذا أكمل جمیع وحدات  التخرج: ـ37 

 مرحلة الماجستیر  ننا  طبياً للبرنامج الميرر لذلك.
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 ط القبول والتعريفو شر  -ثانیالفصل ال
 القبول شروط . أ

اعا م  كون  الشروطيتا قبول الطالب  لد احراز جمیع ( 2  المادة

عامة )وهی شروط غیر تللیمیة( أو خا ة )وهی  الشروطتلك 

 شروط تللیمیة(.

التللیمیة هی المسؤولة ع  اعالم شروط اليبول   الملاونیة -مالحظة

اعا م  كون –وتشخیص تلك الشروط عند الطالب والفحص عنها 

 .-عمومیة أو اختصا یة الشروطتلك 

 

 العامة الشروط

م اللالی والبكالوريوس على يتا الدخول الى دورتی الد لو( 3المادة 

اللمومیة المندرجة فی منهج اليبول مع مالحظة  الشروطأساس 

 الكفاءات السلوكیة والتر وية فی اليبول.
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 الخاصة روطالش

الخا ة للدخول الى دورتی الد لوم اللالی  الشروطتكون ( 4المادة 

 والبكالوريوس على الوجه التالی:

 الفكرية والدراسیة.التمتع  اليدرات والمواهب  ( أ

 األقل.  الملتبرت على–مدرك الد لوم  تملكه على   ( ب

فی موارد خا ة، لو لا يكون مدرك الد لوم عند الطالب  -مالحظة

مهیأً، فحینئذ يكون ملزماً أن ييدم مدركه قبل سنتی  م  اتمام دورته 

 التللیمیة.

 للیمیة.ج( تلهده على االستمرار  الدراسة الى نهاية الدورة الت    

د( اليبول فی تيییمه للغة الفارسیة واختبار دورة التمهیدية، أو     

 التوفیق فی اتمام دراسة هذي  الدورتی  التللیمیتی .

 الفرسیة أو اللر یة(.  هت( التسلط على اللغة التللیمیة )اللغة    

الطالب المسلطی  على اللغة اللر یة الذي  يريدون أن  -مالحظة

ليسا اللر ی لها ذلك  شر أن يدرسوا دورة تللیمیة يدرسوا فی ا

 فارسیة، ا تدائیة ومتوسطة، فی طیلة الدورات الصیفیة.
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 التعريف شروط . ب

الملاونیة التللیمیة أن تلرف الطالب الى   ينب على( 5المادة 

األقسام التللیمیة قبل شروع كل فصل دراسی  شهر الى عشرة أيام 

 قبل الشروع.

أشخاص(،  8تیسر تشكیل الصف )وفیه على األقل لو  -مالحظة

ينوز للملاونیة التللیمیة  لد التنسیق مع اليسا التللیمی ان تلرف 

 الطالب خارج الوقت الميرر للتلريف.

لو تا قبول الطالب فی دورة البكالوريوس مباشرة م   -2مالحظة 

م  اليسا التللیمی  لد شهر ونصف  خارج البلد، يمك  أن يلرّف الى 

 شروع الفصل الدراسی.

لو  ادف تلريف الى اليسا التللیمی م  قبل الملاونیة ـ 3مالحظة 

التللیمیة  لد شهر م  شروع الفصل الدراسی، فال يحسب ذلك 

 الفصل له م  سنواته الدراسیة.

 

 لد تلريف الطالب الى اليسا التللیمی م  قبل الملاونیة ( 6المادة 

ر فی محل دراسته فی قسمه التللیمی التللیمیة، ينب علیه أن يحض

الى مدة اسبوع م  تاريخ تلريفه. وإال م   لد االسبوع يسيط 

 التلريف ع  االعتبار.
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ال يحقّ للطالب أن يسنّل اسمه ويستمرّ فی الدراسة فی ( 7المادة 

أكثر م  فرع دراسی وفی كل فرع أكثر م  اختیار دراسی واحد فی 

لیمیة عديدة، وفی حالة المخالفة يمنع قسا تللیمی واحد أو أقسام تل

م  استمراره فی الدراسة فی أحد فروعه المنتخبة على أساس حكا 

 اللننة االنضباطیة المركزية، فیمنع حینئذ م  استمرار الدراسة.

الطلبة الممتازون )ا حاب المواهب المشرقة( والنُخب  -1مالحظة 

لممتاز أو النخبة م  هو ا  مستثنون م  المادة اعاله. اما ملرفة

  والضوا ط االجرائیة التا لة  ذلك تلیّ  وتلل  م  قبل الملاونیة

 التللیمیة.

تسنیل الطالب فی الدورات اليصیرة والتللیمات  -2مالحظة 

 المؤقتة يكون  لد التشاور والتنسیق مع األقسام التللیمیة.
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 و الدراسي النظام التعليمي -الثالفصل الث
« الوحدات»مبتنی على المنهج  النظام التللیمی للمصطفى( 8المادة 

 «.وحدات سنوية»و« وحدات فصلیة»وذلك على نحوي : 

اسبوع تللیمی، وكل  16كل فصل دراسی يشتمل على  -1مالحظة 

أسا یع تللیمیة مطا ق للتيويا التللیمی  6دورة  یفیة تشتمل على 

 .للمصطفىالتللیمیة   الملل  م  قبل الملاونیة

فی حاالت خا ة، اليسا التللیمی ييدر على أن يلزم  -2مالحظة 

 الطالب كلها أو  لضها  الحضور فی الدورة الصیفیة.

الدورة   مدة االمتحانات فی نهاية الفصول وايضاً مدة -3مالحظة 

 الصیفیة ال تحسب م  ضم  المدة التللیمیة.

 

دراسیة   وكل وحدةساعة،  16كل وحدة دراسیة نظرية ( 9المادة 

 ساعة. 32عملیة 

فی الموارد االستثنائیة والخا ة، يمك  أن تُيدّم الوحدة  -مالحظة

وذلك مشروط على أن   أسبوع، 16الدراسیة للطالب فی أقل م  
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دراسیة ال تيل م  حدّها الميرر؛ وهذا  منموع ساعات كل وحدة 

افية اليسا التر وية و مو-األمر قد يسوغ  اقترا  الهیئة الللمیة

 التللیمی أو الرئیس األعلى للمدرسة.

 

أن ال تتناوز وحدات درس ملی  فی أيّ فصل دراسی ( 10  المادة

 وحدات دراسیة. 5ع  

 

هو جزء مستيل فی ضم  البرمنة التللیمیة « الدرس»( 11المادة 

الذي ييدّم للطالب فی موضوع خاص مع وحدات دراسیة ملینة 

 لفصل دراسی واحد.

 

أشخاص على  10يكون  حضور « الصف الدراسی»( 12دة الما

 األكثر.  شخص على 25األقل و

فی موارد خا ة، يمك  ايناد التغییر فی ميدار االلدد  -مالحظة

التللیمیة لليسا التللیمی و تأيید   اعاله  شريطة تشخیص الملاونیة

 رئیس ذلك اليسا.
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 النسبة الى جمیع الحضور فی لصف الدراسی الزامی ( 13المادة 

 الطالب.

ينوز لليسا التللیمی أن يأذن   فی موارد خا ة، -1مالحظة 

ما على شكل غیر حضوري    للطالب  أن يأخذ وحدة دراسیة

لليسا   التللیمیة  التر وية وتأيید الملاونیة- شريطة تأيید الهیئة الللمیة

التللیمی. والحد األقصى لكل طالب فی اختیار الوحدات غیر 

 وحدة فی طیلة دورة البكالوريوس. 30الحضورية لكل طالب هی 

وهی الحد –وحدة  40وحدة الى  30اختیار أكثر م   -2مالحظة 

 مشروطة  تأيید الرئیس األعلى لليسا التللیمی. -األقصى لالختیار

 

م  حیث  البكالوريوس فی المصطفى  دروس دورة( 14المادة 

التيسیا على شكل الفروع الدراسیة، وم  حیث المحتوى والمضمون 

 تُيسّا الى دروس حوزوية، عمومیة، مشتركة وتخصصیة.

 

أيّ درس م  دروس الدورة م  حیث اللالقة  درس أو ( 15المادة 

دروس أُخر وعدم عالقته يُيسّا الى دروس تكمیلیة ودروس 

 مستيلة.
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الى  -م  حیث اختیار الطالب–ات الدراسیة تُيسّا الوحد( 16المادة 

 الزامیة وحدات دراسیة اختیارية. وحدات دراسیة 

 

يُيسّا الدرس م  حیث الياءه وتيديمه الى الطالب الى ( 17المادة 

 عملیة.-دروس نظرية، ودروس عملیة، ودروس نظرية
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 عدد الوحدات وطول الدورة -الرابعالفصل 
 

عدد الوحدات الالزمة فی مرحلة الد لوم اللالی ( 18المادة 

والبكالوريوس تكون على أساس نوع الفرع الدراسی وطبق اللناوي  

 .التللیمیة للمصطفى  والبرامج المللنة م  قبل الملاونیة

 

لو وفّق الطالب فی إكمال نصف منموع الوحدات ( 19المادة 

الميررة ولك  ال المصو ة فی دورة البكالوريوس على وفق الضوا ط 

فیلطى له حینئذ مدرك الد لوم اللالی فی   يمكنه أن يستمر  دراسته،

 فرع الملارف اإلسالمی، وكل ذلك منوط  امتالكه للشرائط.

 

الحد األقصى الزمنی المناز للدراسة فی دورة الد لوم ( 20المادة 

البكالوريوس  وحدة دراسیة، وفی دورة  98 سنوات لتِ 3اللالی هی 

 وحدة دراسیة. 169سنوات لتِ 5/4
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وحدة  169فی الفروع التی تكثر أو تيل الوحدات ع   -1مالحظة 

 وحدة دراسیة. 14دراسیة، يضاف أو ينيص فصل دراسی  إزاء كل 

تنيص م  المدة المنازة للدراسة  ما ييدمه الطالب م   -2مالحظة 

 سوا يه التللیمیة ودرجاته التی فیها قا لیة اليبول.

لو لا يوفق الطالب فی أن يكمل وحدات دورته فی  -3ة مالحظ

طیلة المدة المنازة للدراسة، لو كان له عذر موجه يُمهل فصل 

 دراسی آخر  شريطة تشخیص اللننة االنضباطیة لليسا التللیمی.

وحدة  50األقل   لو لا يوفق الطالب فی أن يكمل على -4مالحظة 

وذلك حتى مع  –سنتی  م  الوحدات الدراسیة للدورة فی طیلة 

أو لا يوفق أن يكمل كل وحدات   ،-حضوره فی  ف الدرس

المنازة للدراسة، يمنع م   فی طیلة المدة  - حسب المورد –الدورة 

 استمراره فی الدراسة.

فی  لض الموارد الخا ة ومع طلب الطالب و اقترا   -5مالحظة 

ييدم حد األكثر  التر وية، ينوز لليسا التللیمی أن - الهیئةالللمیة

–لكل طالب « فوق البرنامج»وحدة دراسیة الملنونة  دروس  40

التفسیر،   وفی الدروس التالیة: اليرآن، - مراعاة مواد الفصل الثانی

الفيه، األ ول، الفلسفة والمنطق. وكل الموارد المذكورة   األدب،

 مشروطة  تأيید الرئیس األعلى لليسا التللیمی. ويضاف حینئذ فصالً
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وحدة  20دراسیاً الى الحد األقصى الزمنی المناز للدراسة  إزاء كل 

 دراسیة.

 

الحاالت الطبیلیة، ال تيل عدد الوحدات المنتخبة م  قبل ( 21المادة 

وحدة وال تزيد ع   18الطالب وفی طیلة فصل دراسی واحد ع  

 وحدة. 24

 14األقل للطالبات األخوات المتأهالت ان يخترن على  -1مالحظة 

 وحدة.

يلفى الطالب ع  مراعاة شرط اختیار الحد األدنى  -2مالحظة 

والحد األعلى فی الوحدات الدراسیة فی الفصل األخیر م  دورة 

 البكالوريوس.

فی الموارد التی يمتلك الطالب فیها عذراً موجهاً، ينوز  -3مالحظة 

الطالب، وحدة م  قبل  12لليسا التللیمی أن يوافق على اختیار 

 ولك  ذلك الفصل يحسب له م  ضم  السنوات الدراسیة.

وحدات دراسیة فی انهاء دورته  10لو  يی للطالب ـ 4مالحظة 

فینوز للهیئة   الدراسیة  حیث لو امتحنها يتخرج م  الدرس،

التر وية المختصة  ه و تنسیق اليسا التللیمی ينوز له أن -الللمیة

 واحد على األكثر.يدرس تلك الدروس فی طیلة شهر 
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الطالب الذي  ال ييل ملدلها فی فصلها الدراسی  -5مالحظة 

وحدة الى  24، يتا  لها أن يختاروا أكثر م  18األخیر ع  درجة 

 شريطة اتمام الحد األدنى فی الوحدات  موافية الرئیس   وحدة 28

 األعلى لليسا التللیمی.

اف له  فصل  النسبة الى األخوات المتأهالت، يض -6مالحظة 

 واحد الى المدة الزمنیة المنازة لدراستها.

 

الحد األقصى للوحدات الدراسیة فی الدورة الصیفیة هی ( 22المادة 

 وحدات. 8

 

لو لا يتمك  الطالب اكمال درس م  الدروس فی فصل ( 23المادة 

واحد لشرائط استثنائیة واضطرارية، فبتشخیص استاذ الدرس 

التر وية يحسب ذلك الدرس  انه غیر تام -و تأيید الهیئة الللمیة

وتصدر حینئذ االجازة  ان يستمروا  الدرس فی فصله التالی مع 

مالحظة هذه النكتة وهی أن درجة هذا الدرس ال دّ أن تثبّت فی 

الفصل التالی وتتحول درجته الناقصة الى درجة قطلیة، ثا   نهاية

 تدرج تلك الدرجة فی شهادة الفصل السا ق.
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التر وية لليسا التللیمی  لد  - لو ان الهیئة الللمیة( 24ادة الم

تيییمها الللمی للطالب شخّصوا  أن هذا الطالب ال دّ أن يكمل  لض 

التلويضیة أو   الوحدات الدراسیة تحت عنوان )الدروس المساعدة أو

التكمیلیة( فی طیلة دراسته؛ فحینئذ  لد تأيید الشورى التللیمی 

الطالب موظف أن يكمل تلك الدروس على شكل  لليسا التللیمی

 «.فوق البرنامج» دروس الت

التلويضیة والتكمیلیة(   حد األقصى للوحدات )المساعدية، مالحظةـ 

وأكثر م  ذلك مشروطة  موافية الملاونیة   وحدات دراسیة، 8

. وهذه المدة تحسب م  ضم  المدة المنازة التللیمیة المصطفى

المنازة   تضاف الى الحد األقصى المدة الزمنیة لدراسة الطالب وال

 للدورة.
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 الحذف واالضافة -الخامسالفصل 
عند  داية كل فصل دراسی، ينوز للطالب أن يختار ( 25المادة 

لنفسه درسی  آخري  أؤ يحذف درسی  م  دروسه أؤ يبدل درسی  

وذلك فی فر ة أقل م   م  دروسه المنتخبة مع درسی  آخري ،

اسبوعی  و شرط رعاية الحد األدنى والحد األقصى للدد الوحدات 

 فی اختیار عدد الوحدات المنتخبة.

 

اسا یع م  نهاية  5فی موارد خا ة، ينوز للطالب قبل ( 26المادة 

  فصله الدراسی أن يحذف أحد دروسه فيط وذلك  تأيید الهیئة

ی  التالیی : التر وية المرتبطة  ه و امتالك الطالب للشرط-الللمیة

ساعات م   3أوالً: أن ال يتلدى غیاب الطالب فی ذلك الدرس م  

 18ساعة، وثانیاً: عدد وحداته المتبيیة ال تيل ع   16منموع 

 وحدة دراسیة.
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ينوز حذف الدروس المنتخبة فی أيّ فصل م  الفصول ( 27المادة 

 فیما لو كان الطالب غیر قادر على االستمرار  الدراسة فی ذلك

الفصل وكل ذلك  تشخیص اليسا التللیمی؛ وعلى فرض موافية 

اليسا  حذفه للدرس مع عدم استفادة الطالب م  اجازته الفصلیة، 

يحسب هذا الفصل له م  اجازته الفصلیة؛ واما لو كان مستفیداً سا ياً 

  م  اجازته الفصلیة فیحسب هذا الفصل له م  الحد األقصى المدة

 راسة الطالب فی تلك الدورة.المنازة لد  الزمنیة
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 الحضور والغياب ـ السادسالفصل 
الطالب أن يشارك فی جمیع البرامج الدراسیة  ينب على ( 28المادة 

 والنشاطات التللیمیة والتحيیيیة.

يتاّ عدّ الحضور والغیاب قبل شروع الدرس، والطالب ( 29المادة 

 ى نهايته.ملزم  الحضور فی الصف م   داية الدرس ال

ترك الصف الدراسی وعدم الرجوع الیه يحسب فیه  -1مالحظة 

 الطالب غائباً.

 دقائق يحسب م  الغیا ات. 5التأخیر أكثر م   -2مالحظة 

 

 دقیية. 50المدة الزمنیة لكل حصة دراسیة ( 30المادة 

 

لو و ل منموع الغیا ات غیر الموجهة للطالب فی كل ( 31المادة 

ساعة يوجه له اإلنذار م  قبل  16فصل الى ساعة م  منموع 

ساعة  16التللیمیة، اما لو و ل الى ساعتی  م  منموع   الملاونیة

فیأخذ التلهد منه وتدرج فی ملفه، واما لو و ل الى ثالثة ساعات 
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االنضباطیة لليسا   ننةساعة فیرسل ملفه الى الل 16م  منموع 

 التللیمی ويتخذ اإلجراءات علیه.

 

 3لو كان غیا ات الطالب فی درس م  الدروس أكثر م  ( 32المادة 

حصة وكلها غیر موجهة فیستوجب هذا  16حصص م  منموع 

األمر حذف الدرس فیلطى الطالب  فراً فی الدرس المذكور، اما لو 

وجهة وغیر الموجهة كانت غیا اته موجهة أو ملفية  ی  الم

 فیستوجب ذلك حذف الدرس م  دون درج درجة الصفر له.

الصفر أو م  دون درج   مع درج درجة« الحذف»عبارة  -1مالحظة 

 الصفر تدرج فی حيل درجة الدرس فی شهادة الطالب.  درجة

 18لیس م  الضروري فی فرض المادة أعاله مراعاة  -2مالحظة 

ی، لك  يلتبر هذا الفصل م  وحدة دراسیة فی كل فصل دراس

 فصوله الكاملة ويحسب ذلك م  ضم  السنوات الدراسیة للطالب.

المرجع فی تشخیص الغیا ات الموجهة وغیر الموجهة  -3المالحظة 

 التللیمیة فی ذلك اليسا التللیمی. هی الملاونیة 

 

أخذ    حاجة الى  عدم الحضور فی الدرس  أيّ دلیل كان،( 33المادة 

 مسبية م  المسؤولی  المر وطی   ه.اجازة 
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فهو  لو لا يتمك  الطالب أخذ االجازة قبل شروع الدرس،  -مالحظة

التللیا ع  سبب غیا ه فی أول فر ة   مسؤول ع  اخبار الملاونیة

 ممكنة  شكل تحريري ويرفق  ها المدارك والتيارير المر وطة  ها.

 

ی درس ملی  وكان لو غاب الطالب فی يوم االمتحان ف ( 34المادة 

اكتساب درجة الصفر فی ذلك  فیكون ذلك  منزلة   غیا ه غیر موجه،

 الدرس، واذا كان غیا ه موجهاً يستوجب حذف ذلك الدرس فيط.
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 و المأمورية  اإلجازةـ  السابعالفصل 
 اإلجازة -1

ينوز للطالب أن يخرج م  البلد فی موسا الصیف  مدة ( 35المادة 

 و الشرائط التالیة: -على األكثر-شهري  

 وضلیته المطلو ة فی الدراسة. .أ 

 وضلیته المطلو ة فی االنضباط.  .ب 

 عدم المشاكل االجتماعیة.  .ج 

 موافية الرئیس األعلى لليسا التللیمی. .د 

 

ينوز للطالب أن يستفید م  االجازة االضطرارية ( 36المادة 

 الفصلیة أو الشهرية فی طیلة الدورة الدراسیة.

الدورة أن يستفید م  اجازته  يمك  للطالب فی طیلة  -1مالحظة 

الفصلیة مرة واحدة فيط، فی حی  أن االجازة الشهرية ممكنة فی  

 كل فصل دراسی.
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وم  ثا يبدو م  الضروري احراز الشروط المندرجة فی السفرات 

 فی االجازة االضطرارية.« احراز شرط الضرورة»الصیفیة مع 

موارد التی يحصل توافق  اعطاء االجازة للطالب فی ال -2مالحظة 

 موجب اتمام الخدمة اللسكرية، فبلد رجوعه يستمر  الدراسة  مدة 

فصل واحد وعلى شكل مشروط فی قسمه التللیمی السا ق، وفی 

موظفة أن تبیّ  وضلیة  هذه المدة الملاونیة التللیمیة للمصطفى

 الطالب م  حیث اليبول.

 

الشهرية، فتحسب  استخدم الطالب اجازته االضطرارية لو ( 37المادة 

ويكون حینئذ   هذه المدة له م  الحد األقصى الزمنی المناز للدراسة،

 ملزماً  التلويض والمشاركة فی امتحانات تلك الدروس.

يمك  استخدام االجازة الفصلیة والشهرية فی الموارد ( 38المادة 

 التالیة:

 الدرجة األولى. مرضه أو مرض اقر ائه م  -1

 امور االدارية. -2

 موت اقر ائه م  الدرجة األولى. -3

 الزواج. -4
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التصمیا فی اعطاء االجازة االضافیة  النسبة الى طلب  -1مالحظة 

 األخوات المتأهالت يكون  تشخیص الرئیس األعلى.

سائر الموارد يكون  تشخیص الرئیس األعلى لليسا  -2مالحظة 

 التللیمی.

فی احراز الضرورة هو الرئیس األعلى لليسا المرجع  -3مالحظة 

 التللیمی.

 

لو تأخّر الطالب فی مدة أقل م  فصل دراسی واحد ( 39المادة 

الفصلیة   وكان عذره موجهاً، يحسب تأخیره حینئذ م  ضم  االجازة

وذلك فیما لو لا يستخدم سا ياً م  اجازته الفصلیة؛ ولو كان عذره 

لرأي المناسب حول الطالب هو غیر موجه فالمرجع فی اتخاذ ا

 اللننة االنضباطیة لليسا التللیمی.

أقل م  فصل دراسی واحد وكان   لو تأخّر الطالب فی مدة -مالحظة

االنضباطیة   فاللننة  مستخدماً إلجازته الفصلیة قبل تأخیره هذه،

لليسا التللیمی هی المرجع فی اخذ االجراءات الالزمة حول 

 سة أو الغاء ملفه.استمرار الطالب للدرا
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لو تأخر الطالب أكثر م  ثالثة أشهر دراسیة وكان ( 40المادة 

مستخدماً إلجازته الفصلیة سا ياً فحینئذ يللّق ملفه م  قبل اليسا 

وثالثة أشهر م   لد التللیق يغلق ملفه م  قبل اليسا   التللیمی،

ينب   التللیمی فیما لو لا يراجع الطالب. فی جمیع الموارد اعاله،

  ذلك. على اليسا التللیمی أن يخبر الملاونیة التللیمیة للمصطفى

فی حالة تللیق ملف الطالب أو سدّه، ينب على اليسا  -1مالحظة 

  ذلك. التللیمی أن يخبر الملاونیة التللیمیة للمصطفى

أشهر م  اغالق  فی حالة رجوع الطالب م   لد ستة  -2مالحظة 

التللیمی  لد البحث ع  علل تأخیره أن يفتح ملفه، ينوز لليسا 

 ملفه.

الغیا ات الموجهة أؤ غیر الموجهة   المرجع فی موا لة -3مالحظة 

الناشئة م  تأخیر الطالب فی الرجوع م  السفر الى شهر واحد هو 

عاتق  الرئیس األعلى لليسا التللیمی، وأكثر م  شهر يكون على

 تللیمی.اللننة االنضباطیة فی ذلك اليسا ال

 األمورية -2

الطالب فی دورة البكالوريوس وعند الضرورة واحراز ( 41المادة 

البلثة   اليسا التللیمی عنده، ينوز له أن ييدم على الشروطجمیع 

 التبلیغیة أو التدريسیة.
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الحصول على البلثات التبلیغیة والتدريسیة تكون م  ( 42المادة 

سیق اليسا المر وط فی طريق المراجع الملتبرة لالعزام و تن

 و موافية الرئیس األعلى لليسا التللیمی. المصطفى

 

حد األقصى الزمنی فی البلثات الطويلة األجل هی ( ال43المادة 

 يوماً. 40سنة واحدة، واليصیرة األجل هی 

  لثتان قصیرتان فی فصل دراسی واحد ممنوعة. -مالحظة

 

المنازة   األجل م  المدةال تحسب مدة البلثات الطويلة ( 44المادة 

والطالب ملزم   لدراسة الطالب، وكذلك البلثات اليصیرة األجل،

  تلويض الدروس والمشاركة فی امتحاناته الملینة.

لو تُلطى االجازة للطالب فی البلثات الطويلة األجل  -1مالحظة 

التی تكون فی اثناء الفصل الدراسی أو اثناء االمتحانات؛ وكذلك 

نسبة الى البلثات اليصیرة األجل لو  ادفت فی أيام األمر  ال

 االمتحانات أو فی فصله الدراسی األخیر.

سفرة الحج الواجب والبلثات التبلیغیة للحج مستثناة م   -2مالحظة 

 هذه المادة واالمتحانات المرتبطة  الطالب تيام فی وقت آخر.
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ينوز للطالب المشغولی   الدراسة فی دورة ( 45المادة 

 البكالوريوس أن يذهبوا الى البلثة الطويلة األجل مرة واحدة فيط.

 

اليوانی  والضوا ط المرتبطة  تأخیر الطالب فی رجوعه ( 46المادة 

 م  البلثة هی عی  قوانی  التأخیر فی الرجوع م  اإلجازة والرخصة.

 

البلثة هی تأريخ موافية اليسا   مالك الشروع وانتهاء مدة( 47المادة 

والطالب الى وقت الخروج تا ع لنمیع الضوا ط التللیمیة   التللیمی،

 فی قسمه التللیمی وال ينوز له حینئذ أن يلطّل  رامنه التللیمیة.

 

لو تأخّر خروج الطالب أكثر م  شهر واحد  أيّ علة كان ( 48المادة 

أخذ منوز جديد وذلك  استلالم آخَر  الى   التأخیر، فالطالب  حاجة

 جع االعزام م  قبل اليسا التللیمی.م  مرا

تمديد البلثة التی تيل ع  سنة واحدة تحصل  تنسیيه  -مالحظة

ومع ذلك ال ينوز   السا ق مع قسمه التللیمی وموافية اليسا  ذلك،

 البلثة ع  الحد األعلى م  الزم  الميرر.  أن تتناوز مدة
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 مراحل أخذ البعثة -3

الوجه   التدريسیة والتبلیغیة تكون علىمراحل أخذ البلثة ( 49المادة 

 التالی:

 طلب البلثة م  المراجع المختصة  ها. .أ 

 تمتله  سوا ق مطلو ة فی التللیا واالنضباط والتر یة.  .ب 

اكمال نصف وحدات الدراسیة على األقل فی دورة   .ج 

 البكالوريوس.

 موافية األقسام التللیمیة.  .د 

على لليسا التللیمی فی موارد خا ة، لو وافق الرئیس األ -مالحظة

  الطالب، ثا م   لد ذلك فيد الطالب  لض الضوا ط والشرائط،   بلثة

 الطالب.  فلند ذلك ال د م  موافيته على  لثة
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 اإلنصراف وترك الدراسة -الثامنالفصل 
شروط قبول انصراف الطالب م  الدراسة تكون على ( 50المادة 

 الوجه التالی:

 ذكر األدلة.طلب كتبی مع  -1

 موافية الرئیس األعلى لليسا التللیمی. -2

 .تأيید الملاونیة التللیمیة للمصطفى -3

الحد األقصى الزمنی العالم اليسا التللیمی  لد طلب  -مالحظة

هی عشرة  وايضاً اعالم رأي الملاونیة التللیمیة للمصطفى  الطالب،

 ف.وعدم االعالم  النتینة يدلّ على تأيید االنصرا أيام، 

 

 لدما يحصل اليطع  انصراف الطالب وانسداد الملف، ( 51المادة 

فرجوع الطالب منوط  اجراء مراحل اليبول وقبوله فی االمتحانات 

 المرتبطة  اليبول.
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ترك الدراسة أكثر م  شهر واحد )م  دون اجازة وم  ( 52المادة 

 دون التنسیق مع اليسا التللیمی( يستوجب احتساب فلله انصرافاً

 ع  الدراسة وموجباً النسداد ملفه م  قبل اليسا التللیمی.

أقل م  فصل واحد  لو رجع الطالب الى الدراسة فی مدة  -مالحظة

الموجهة، فلليسا التللیمی أن يفتح ملفه المسدود   مع تيديا األدلة

 مرة أخرى.
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 التقييم الدراسي -التاسعالفصل 
 التقييم النهائي .أ 

دورة الد لوم اللالی والبكالوريوس تكون فی نهاية  تيییا  (53المادة 

 الدورة الصیفیة.  كل فصل دراسی وفی نهاية

فی اثناء الفصل  تيییايحق لليسا التللیمی ان ييیا  -مالحظة

الدراسی للدروس التی تكون عدد وحداتها أكثر م  ثالث وحدات 

 دراسیة. 

 

 لذر غیر موجه أو  اقاعة التيییعدم حضور الطالب فی ( 54المادة 

وفی    منزلة اكتساب درجة الصفر، تسلیمه اوراق االمتحانعدم 

 ورة توجیه اللذر ال تسنل له درجة فی ذلك الدرس وعلیه 

 االعادة ودرسه مرة ثانیة.

ال  د وأن  تيییاأيّ عذر فی عدم مشاركة الطالب فی  -1مالحظة 

يلل  رسمیاً للملاونیة التللیمیة لليسا التللیمی، واذا لا يتمك  م  
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أخذ االجازة فال  د للطالب ان يراجع الى الملاونیة التللیا فی أول 

 فر ة ممكنة التی أتیحت له الخباره  لذره.

 13اذا قلّ عدد ساعات تدريس المادة الدراسیة ع   -2مالحظة 

الييام  -فی أيّ حال كان–ة دراسیة ساع 16ساعة م  منموع 

ذلك الدرس، ويلل   ان ذلك الدرس غیر تام؛ وفی  لد اكماله  تيییا

 ذلك الدرس مع التنسیق مع اليسا التللیمی. تيییاييام 

 

الدرجة النهائیة لكل طالب فی كل درس تيیّا  لددٍ ما ( 55المادة 

  ی  الصفر واللشري .

 

فی  التحريري ت التيییام  درجة درجة  20م  منموع ( 56المادة 

 3تختص  -االلزامی للبحثدراسیة نظرية غیر الخاضلة   كل مادة

  نصف الفصل، تيییادرجات الى  5درجات الى النشاطات الصفّیة، و

 التيییانهاية الفصل الدراسی؛ وتحسب درجة  تيییادرجة الى  12و

 .20الشفهی م  

نصف الفصل، تضاف  تيییاالدروس التی ال ينرى لها  -1مالحظة 

نهاية  تيییاالى درجة  -درجات 5وهی  –درجاته المختصة  ه 

 .17الفصل وتحسب م  
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الدروس التی تشتمل على درجة شفهیة فضالً ع   -2مالحظة 

الدرجة التحريرية، تحسب درجتها النهائیة م  ملدل درجتی 

 التحريري والشفهی.

لو أراد الطالب أن يدرس الدرس ويمتحنه على شكل  -3مالحظة 

والدرس  -مع التنسیق مع اليسا التللیمی–غیر حضوري أو ارتيائی 

فتحسب درجته فی نهاية الفصل   الزامی،  حثال يشتمل على 

 )وذلك على أساس المنهج الملل (. 20الدراسی 

نصف الفصل للذر  تيییالو أنّ الطالب لا يشارك فی  -4مالحظة 

 .17نهاية الفصل م  درجة الت تيییاتحسب درجته فی  موجه، 

 

التحريري فی  التيییادرجة م  درجة  20م  منموع ( 57المادة 

 3تختصّ   الزامی،  حثكل مادة دراسیة نظرية المشتملة على 

االلزامی،  البحثدرجات الى  5و  درجات الى النشاطات الصفّیه،

الشفهی  التيییاوتحسب درجة نهاية الفصل؛  تيییادرجة الى  12و

 .20م  

الزامی على   حثلو اكمل الطالب الدرس المشتمل على  -مالحظة

نهاية  تيییاشكل غیر حضوري أو ارتيائی، تحسب درجته فی 
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 البحثدرجات الى تيديا  5وحینئذ تختص   ،15الفصل م  الت

 المطلوب.

 

« أل ولا»، «الفيه»، «األدب»فی الدروس الت التيییا( 58المادة 

التی هی م  الدروس اللمومیة )الدروس المشتركه « الليائد»و

و اقی الدروس   التحريري و الشفهی؛ تيییمیواألساسیة( تيام على 

 تيام على شكل تحريري فيط.

فی فرع الفيه والملارف اإلسالمیة تكون  التيییا الشفهی -1مالحظة 

 1م  ا ول – لاألصوو -8الى فيه 1فيه – الفقهفی الدروس التالیة:

 .- 6الى ا ول

فی الدروس  التيییا الشفهیالى اجراء   النسبة  -2مالحظة 

-يكون اجراؤها على أساس اقترا  الهیئة الللمیة  االختصا یة،

 التر وية وتصويب شورى التللیا لليسا التللیمی.

 

البكالوريوس فی كل   الحد األدنى لدرجة اليبول فی دورة( 59المادة 

وأقل م  هذه الدرجة يلدّ راسباً. وفی   ،12دراسیة هی درجة   مادة

 هذه الحالة الطالب ملزم على اختیار ذلك الدرس مرة أخرى.
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 التيییاشفهی فضالً ع   تيییاالدروس التی تشتمل على ( 60المادة 

 10اليبول فی كل واحد منهما ال تيل م  درجة   التحريري فدرجة

 .12جتی  ع  درجة  شريطة أن ال تيل ملدل الدر

الشفهی أو  تيییمیفی حالة عدم اليبول فی أحد  -مالحظة

  التحريري، يلدّ الطالب راسباً فی ذلك الدرس، وعلى رأي الهیئة

 التيییاالتر وية الطالب ملزم  تكرار ذلك الدرس أو  تيديا -الللمیة

 التحريري أو الشفهی ) حسب المورد( فی الفصل التالی.

 

يسا التللیمی ملزم فی نهاية كل فصل دراسی وعلى ال( 61المادة 

أن  التيییااالخیر المذكور فی جدول  التيییايوم م   45األكثر  لد 

 ييدم الشهادات الدراسیة للطالب.

أعا م  كونه ميبول فیها أو –درجات جمیع الدروس  -1مالحظة 

 تسنّل فی شهادة الطالب وتحسب م  ضم  الملدل. -ال

الدروس االرتيائیة أو غیر حضورية مضافاً على فی  -2مالحظة 

ذكر الدرجة فی الحيل الخاص  ها يذكر فیها ان هذه  درجة ارتيائیة 

 أو غیر الحضوري فی مالحظات الشهادة.

فی الشهادة ولك  ال « الفوق البرنامج»تثبّت الدروس  -3مالحظة 

تحسب م  ضم  الملدل. فلو احتاج الطالب الى تيديا درجات 
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الفوق »الى سائر المراكز التللیمیة فتكون درجات « وق البرنامجالف»

 المندرجة فی شهادة الطالب رسمیاً.« البرنامج

 

ان الدرجة  لد التثبیت فی الشهادة والكارتكس غیر قا لة ( 62 المادة

اال فی حالة احراز االشتباه وتأيید الرئیس األعلى لليسا  للتغییر، 

 .نیة التللیمیة للمصطفىالتللیمی مع موافية الملاو

 

أعا –تثبّت ملدل الدرجات   فی نهاية كل فصل دراسی( 63المادة 

م  كونه ميبوالً فیها أو الت فی شهادته؛ وفی نهاية الدورة 

البكالوريوس ايضاً تثبّت ملدل درجات الفصول المختلفة فی 

 الكارتكس.

ومحاسبة الدراسیة و دورها  تنظیا كلٍ م  الشهادة  -1مالحظة 

ملدل الدرجات يكون على أساس المنهج الملل  م  قبل الملاونیة 

 .التللیمیة للمصطفى

 ل انما   ال تحسب الدورة الصیفیة م  الفصول الدراسیة، -2مالحظة 

 تحسب درجات هذه الدورة فی الملدل اللام فيط.
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 التقييم االرتقائي .ب 

االرتيائی  يییاالتلليسا التللیمی أن ييوم  إجراء (  64المادة 

على شرط أن يكون الطالب فی أحد المنموعتی    للطالب،

 التالیتی :

الطالب المستلدون الذي  حازوا على ملدل أعلى م   .أ 

فی وحداتها الميبولة وذلك فی ضم  فصلی  دراسیی   17درجة 

فی  15متوالیی ؛ وم  قبل لا يكتسبوا درجة أقل م  درجة 

 ونه ارتيائیاً.الموضوع الذي يريدون أن يمتحن

الطالب الذي  فی  داية تلريفها لألقسام التللیمیة وقد   .ب 

 .و ها علی أهبة االستلداد للتيییادرسوا  لض الدروس سا ياً 

 النسبة الى الطالب الذي  لها وضلیة خا ة، تكون  -مالحظة

 التر وية و تأيید اليسا التللیمی.-الللمیة   اإلجراءات على رأي الهیئة

 

االرتيائی مرة واحدة فيط  التيییاللطالب أن يشاركوا فی ( 65المادة 

 .- فی أيّ درس كان ذلك –

 

لليسا التللیمی  التيییا اللاديتيام مع  التيییا االرتيائی( 66المادة 

 )م  حیث انه شفهی أو تحريري(. التيییا اللاديوتشبه 
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 االتيییفی موارد خا ة، ينوز لليسا التللیمی أن ينري  -مالحظة

 االرتيائی فی غیر الموعد الميرر أعاله.

 

 التيییافی حالة واحدة ينوز للطالب أن يشارك فی ( 67المادة 

االرتيائی اذا لا تك  تلك الدروس م  وحدات التی أخذها الطالب 

 فی ذلك الفصل الدراسی.

 

فی ظلّ البرامج التللیمیة ونصوص  التيییا االرتيائیتيام ( 68المادة 

 .المصو ة فی المصطفى

 

للتيییا اللادي شاملة ايضاً  التيییاالضوا ط المرتبطة ( 69المادة 

 التيییا و التيییا غیر الحضوري، وعدم المشاركة فی هذا االرتيائی

 الصفر فی شهادة الطالب. للذر غیر موجهٍ يستوجب استحياق درجة 

 

 لدراسيج( تقييم التطور ا

( تيییا التطور الدراسی للطالب فی كل درس ييع على 70المادة 

أساس ملدل الحضور والنشاطات الللمیة والبحثیة ونتائج التيییا 

التحريري والشفهی فی أثناء الفصل الدراسی وفی نهايته، ويكون 
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تيییا التطور الدراسی فی الفصل الدراسی على أساس ملدل درجات 

 الدراسیة لذلك الفصل.الدروس والوحدات 

( ال ينبغی أن يكون ملدل درجات الطالب فی كل فصل 71المادة 

، و خالفه سیكون تسنیل الطالب فی الفصل التالی 12أقل م  

 مشروطاً.  

مالحظة: المركز التللیمی مكلّفٌ  إطالع الطالب وملاونیة التللیا 

نسخة م  كتا ةً  موضوع كونه مشروطاً، وترفق  التا لة للمصطفى

 ذلك الكتاب فی ملفه التللیمی.

 دورتی الد لوم اللالی و البكالوريوس( إذا كان الطالب فی 72المادة 

مشروطاً خالل فصلی  دراسیی  وفی أي مرحلة دراسیة كان يمك  

 المركز التللیمی مع االلتفات إلى ظروفه أن يغلق ملفه.

ة أو أر لة مالحظة: كون الطالب مشروطاً فی ثالثة فصول متتالی

 فصول متفرقة يوجب غلق ملفه م  قبل المركز التللیمی.
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 الدراسي وتغييره الفرعاختيار  -العاشرالفصل 
يتا اختیار الفرع الدراسی م  قبل الطالب، ويصبح قطلیاً ( 73المادة 

  تأيید قسمه التللیمی.

التللیمیة اللننة المكونة م  ممثلی المدارس والملاونیة  -1مالحظة 

ها الذي  لها الحق فی تلیی  الفروع الدراسیة فی كل  للمصطفى

 فصل دراسی.

لو كان اختیار الفرع الدراسی يستلزم تغییر اليسا  -2مالحظة 

التللیمی، فالتغییر حینئذ  حاجة الى موافية اليسا التللیمی وتأيید 

 .الملاونیة التللیمیة للمصطفى

 

الدورة   أن يغیر فرعه الدراسی فی طیلة ال ينوز للطالب( 74المادة 

الدراسیة اال مرة واحدة فيط، وذلك  احراز الشرائط فیه والتنسیق 

 التر وية الخا ة  ه و موافية قسمه التللیمی.-مع الهیئات الللمیة

لو احرزت الشرائط التالیة عند الطالب، ينوز للمتياضی ( 75المادة 

 للتغییر أن يغیر فرعه والشرائط هی:



53  

 

 
 

 الدبلوم العالي والبكالوريوس مرحلتيالنظام التعليمي ل

 

 ال يوجد حظر م  االستمرار فی الدراسة فی فرعه السا ق. -1

 أن يدرس فی فرعه الدراسی فصالً واحداً على األقل. -2

 .12ال ييل ملدله اللام فی وحداته الميبول فیها ع  درجة  -3

له الحق   مع مالحظة الحد األقصى الزمنی المناز للدراسة، -4

 فی اكمال الوحدات الدراسیة فی فرعه النديد.

لو كان تغییر الفرع الدراسی يستوجب انتيال الطالب م   -ةمالحظ

قسمه التللیمی الى قسا تللیمی آخر، فال  د أن يمتلك الطالب 

 .(11)الفصل شروط تغییر الفرع وشروط االنتيال

 

مع حصول الموافية  تغییر الفرع الدراسی، ينب على   (76المادة 

دراسی فی فرعه الطالب أن يبادر فی التسنیل فی أول فصل 

 النديد.

عدم تسنیل الطالب فی فرعه النديد يكون  منزلة  -مالحظة

االنصراف م  تغییر الفرع الدراسی، وال يحق له حینئذ أن يغیّر فرعه 

 مرة أخرى فی طیلة دورته الدراسیة.

 

الطالب الذي  شرعوا  الدراسة فی فرعها النديد  لد   (77المادة 

الميبولة فی فرعها   حظ وحداتها الدراسیةتغییر فرعها الدراسی، تال
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السا ق وتلادل دروسها السا ية  دروسها الحالیة على أساس 

 ضوا ط الملادلة )الفصل الثانی عشر(.

 

يلزم على الطالب أن يسلّا طلبه الدال على تغییر فرعه ( 78 المادة

الدراسی  شكل كتبی الى الملاونیة التللیمیة ليسمه التللیمی مع ضا 

مدارك الالزمة وقبل شروع الدروس  شهرٍ واحد. واليسا التللیمی ال

أن ينیب  -مع مالحظة رأي الهیئات الللمیة التر وية–موظف ايضاً 

 على طلب الطالب خالل اسبوعی  على األكثر.
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 االنتقال - الحادي عشرالفصل 
 المراد م  االنتيال هو تغییر محل دراسة الطالب.  (79المادة 

 

 شروط االنتيال هی:( 80المادة 

 أن يدرس فصالً واحداً فی قسمه التللیمی األول. -1

أن يبيى على األقل فصالن دراسیان م  الوحدات الدراسیة  -2

 للدورة.

 12أن يمتلك الطالب ملدل عام أعلى م  درجة الت -3

 الى وحداته التی درسها سا ياً.   النسبة

 

واحدة فيط فی أيّ دورة  للطالب أن يطلب االنتيال مرة( 81المادة 

 م  الدورات الدراسیة.

ينب على الطالب أن يلرّف نفسه الى قسمه التللیمی  -مالحظة

الذي يريد االنتيال الیه  لد اكمال مراحل االنتيال؛ ولو لا يلرّف 
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نفسه الى اليسا فیحسب متخلفاً ويتلامل مله على طبق الضوا ط 

 الموجودة.

 

ينب على اليسا   فی انتيال الطالب، لد حصول اليطع ( 82المادة 

التللیمی األول أن يرسل جمیع مدارك الطالب الى اليسا التللیمی 

 الذي انتيل الیه.

 

 مراحل االنتيال هی:( 83المادة 

طلب انتيال الطالب ال  د أن يسلّا الى قسمه التللیمی قبل  -1

 شهر ونصف م  شروع الدروس على األقل.

 األول.موافية اليسا التللیمی  -2

لو وافق اليسا التللیمی األول على االنتيال، يرسَل طلب  -مالحظة

الطالب وسوا يه التللیمیة الى اليسا التللیمی الذي يريد االنتيال الیه، 

 وذلك ال  د أن يكون خالل اسبوع م  تاريخ و ول طلب الطالب.

 موافية اليسا التللیمی الذي يريد االنتيال الیه. -3

اليسا التللیمی الذي يريد االنتيال الیه أن يلل    ينب على -مالحظة

رأيه  النسبة الى قبول أو عدم قبول الطالب فی خالل اسبوع م  

 تاريخ و ول المدارك له.
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 .تأيید الملاونیة التللیمیة للمصطفى -4

–التللیمیة النتینة النهائیة خالل اسبوع   تلل  الملاونیة -1مالحظة 

لى اليسا التللیمی األول والى اليسا على األكثرت الى الطالب  وا

 التللیمی الذي يريد االنتيال الیه.

فال   فیما لو كان االنتيال يستلزم تغییر الفرع الدراسی، -2مالحظة 

  د أن تكون شروط تغییر الفرع الدراسی متوفرة فی الطالب.

الطريية فی انتيال الطالب م  سائر المحافظات الى قا  -3مالحظة 

ف الطالب الى اليسا التللیمی الذي يريد أن ينتيل الیه هی أن يلرَّ

وذلك  لد تأيید اليسا التللیمی الميصد وموافية الملاونیة التللیمیة 

 .للمصطفى

فی انتيال الطالب م  محافظة الى محافظة   الطريية -4مالحظة 

هی التی تنسّق  أخرى هی أن الملاونیة التللیمیة للمصطفى

لب مع ملاونیة امور الطالب واألسرة لناملة وتتا ع امور الطا

 .المصطفى

فی الموارد التی ال توجد الدورة التللیمیة فی مدرسته  -5مالحظة 

هی المرجع فی اتخاذ اليرار  األولى، فملاونیة التللیا للمصطفى

  النسبة الى انتيال الطالب.
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 الطالب الضيف ـ الثاني عشرالفصل 
الموارد التی يكون الطالب مكرٍهاً على تغییر محل فی ( 84المادة 

دراسته على شكل مؤقت، له أن يغیّر محل دراسته الى مدة ملینة 

 لنوان طالب الضیف مع موافية اليسا التللیمی األول وموافية اليسا 

 التللیمی الذي يريد يكون فیها ضیفاً.

 

 :يكون على نحوي  تضییف الطالب فی المصطفى ( 85المادة 

تضییف الطالب م  قسا تللیمی الى قسا تللیمی آخر فی  .أ 

 .المصطفى

 الى مركز تللیمی ملتبر آخر. تضییف الطالب م  المصطفى  .ب 

 

ينب على اليسا التللیمی المضیف فی طیلة الدورة ( 86المادة 

الدراسیة التی كان الطالب عندها ضیفاً أن يرسل درجاته الدراسیة 

 الى اليسا التللیمی األول.و اقی الموارد الضرورية 
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 معادلة الدروس -الثالث عشر الفصل 
ملادلة وحدات الدروس الميبولة عند الميبولی  الذي  ( 87المادة 

 ننحوا سا ياً فی أحد المراكز التللیمیة المؤيدة م  قبل المصطفى

 فی الداخل أو خارج البلد، مشروطة  الشروط التالیة:

التر وية فی اليسا التللیمی الذي - تشخیص الهیئة الللمیة -1

موضوعات الدروس التی ننح   يريد الطالب االنتيال الیه،

 فیها الطالب تلادل مع الدروس الموجودة فی المصطفى

على  ٪75وذلك لو كان اشتراك المحتوى  ی  المادتی  

األقل وال ييل عدد وحدات الدرس فیها ع  عدد وحدات 

 .الدرس الموجود فی المصطفى

درجات الدروس الذي ننح الطالب فیها ال ييل ع  درجة  -2

12. 

قبول الدروس الملادَلة، مشروطة  تيییا علمیة الطالب م   -3

 التر وية المسؤولة عنه.-قبل الهیئة الللمیة
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على أساس مراعاة –وحدة دراسیة  22 إزاء ملادلة كل ( 88المادة 

م  المدة ، ينيص فصل واحد -الحد األقصى فی الوحدات الدراسیة

 الزمنیة المنازة للدراسة.

 

تُثبّت درجات الدروس التی ننح م  الطالب فی شهادته ( 89المادة 

 الدراسیة وتحسب فی الملدل اللام فی نهاية الدورة الدراسیة.
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 اطروحة البكالوريوس - الرابع عشرالفصل 
ينب على الطالب أن يختار موضوع اطروحته  موجب   (90المادة 

منهج كتا ة اطروحة البكالوريوس  لد اكمال ثالثة ار اع وحداته 

 الدراسیة المطلو ة فیه.

 

حینما يختار الطالب موضوع اطروحته ينب علیه أن ( 91المادة 

يسنّل لها للفصول اآلتیة مازال لا يكمل اطروحته وذلك وفياً 

. وفی هذه الحالة تثبّت له درجة للتيويا الدراسی للمصطفى

وحة  لد دفاعه عنها فی آخِر فصل دراسی وتدرج فی شهادة االطر

 الطالب وتنمع مع درجاته األخرى ويستخرج ملدله اللام.
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 التخرج من الدراسة -عشر لخامسالفصل ا
الطالب الذي يتوفق فی اكمال جمیع الوحدات الدراسیة ( 92المادة 

البرامج المصو ة فی دورة الد لوم اللالی أو دورة البكالوريوس وفق 

وعلى أساس هذا المنهج يلتبر خريج هذه  لناملة المصطفى

 الدورة ) حسب المورد(.

 

يُلطى مدرك الد لوم اللالی أو البكالوريوس الى ( 93المادة 

 األشخاص الذي  يحرزون الشرائط التالیة:

 اتمام الدورة فی المدة الزمنیة المنازة للدراسة. -1

 .12ع  درجة اكتساب ملدل عام ال ييلّ  -2

 التلرّف على اللغة الفارسیة  حد متوسط. -3

 فی حاالت التی تمتنع اللننة االنضباطیة للمصطفى -مالحظة

ع  اعطاء المدرك الى الطالب  حسب منهج الميرر، فحینئذ ال 

 يستحق الطالب أيّ مدرك.
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اعالم آخر نتائج درجات دروس الطالب فی دورة ( 94المادة 

 تاريخ تخرّج الطالب م  الدراسة.البكالوريوس هی 

 

ينب على األقسام التللیمیة خالل مدة شهري  م  آخر ( 95المادة 

امتحان للطالب اعالن تخرّج الطالب الى الملاونیة التللیمیة 

 ألجل  دور المدرك الدراسی. للمصطفى

 

يتا  دور المدرك  لد تأيید الملاونیة التللیمیة   (96المادة 

 .ع رياسة المصطفىوتوقی للمصطفى

 

الطالب الذي يُحرم م  استمرار الدراسة فی دورة ( 97المادة 

فللى وفق   البكالوريوس وذلك ألجل تلدّي مشروطیته الحد الالزم،

الضوا ط الموجودة فی هذا المورد يلطى له مدرك الدورة التی هی 

أدنى م  دورته، وذلك فیما لو اكمل وحدات الميطع األدنى فی 

لمر وط  ه  ننا  الى حده المناز، وال ييل ملدل وحداته فرعه ا

 .12الدراسیة ع  درجة 
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 لجامعة المصطفي التعليميةالقوانين و المقررات 

يلطى المدرك الد لوم اللالی أو مدرك البكالوريوس الى ( 98المادة 

الدورة الدراسیة  الطالب الذي ال ييل ملدل كل درجاته فی نهاية 

؛ وكذا لو كان ملدل كل درجاته 12وفی فرعه الدراسی ع  درجة 

الدراسیة،   وال يوجد هناك مانع م  جهة طول المدة 12أقل م  

 -حد األكثر–وحدة دراسیة  20فینوز له أن يرفع ملدله  اختیار 

 مدة فصل واحد م   ی  الدروس التی كانت درجته المكتسبة فیها 

 وذلك  تكرار واعادة تلك الدروس. 12أقل م  درجة الت

ال يلطى مدرك الد لوم اللالی أو مدرك البكالوريوس الى  -مالحظة

، غاية األمر يلطى لها 12الى  10الطالب الذي حاز على ملدل  ی  

 ید دالّ على اتمام دورته المشارك فیها.تأي

البت ورفع اإل هام ع  الموارد المسكوت ع  ذكرها  (99المادة 

والمبهمة ت حسب الظاهر ت فی هذا النظام م  مسؤولیة ملاونیة 

 .التللیا التا لة للمصطفى

مالحظة، ودقق التدقیق النهائی  تاريخ  85 مادة و 99هذا النظام فی 

نة تدوي  النُّظا التللیمیة الملحية  المنلس فی لن 89/ 7/ 20

و لد تصديق الرئیس المحترم ، التللیمی التا ع للمصطفى

 يكون حتمی التنفیذ. 1/10/1389 تاريخ   للمصطفى
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