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وامتثاال ألوامر معاونية التعليم في جامعة المصطفى  )عج(وته ولطف وعناية صاحب االمر والزمان بحول اهلل وق
المتمثلة في شخص سماحة حجة االسالم والمسلمين الدكتور زارعان وتأكيد رئاسة الجامعة  صلى اهلل عليه وآله

لللوائح،قررت دائرة الدعم التعليمي  وحرصهما على ضرورة التعديل اعزه اهلل سماحة اية اهلل االعرافي  المحترم
العامة تشكيل لجنة متخصصة في هذا المجال متكونة من)معاوني التعليم في الوحدات التعليمية التابعة 
للجامعة ومعاونيات المقر الرئيسي للجامعة من اجل الشروع في عملية التعديل لتطرح في المجلس التعليمي 

ورة نهائية لجميع اللوائح التعليمية والتعديل فيها ذات الصلة بالمجلس بعد المصادقة عليها،وللبت فيها بص
والمتألفة من معاون التعليم المحترم ومعاون هئية البحوث  صلى اهلل عليه وآلهالتعليمي في جامعة المصطفى 

لتعليمية الموقر ورئيس مؤسسة الفقه ا )ره(والتحقيقات المحترم ورئيس مجمع التعليم العالي لإلمام الخميني
التعليمية العليا والمدير العام إلدارة الدعم التعليمي المحترمون(،وبناء  )رض(العليا ورئيس مؤسسة بنت الهدى

على ما تقرر في هذا المجلس فإن جميع اللوائح والمقررات قد صودق عليها وتكون نافذة المفعول ،بعد 
 تعمم على جميع الدوائر للتطبيق والتنفيذ. عليها ل)اعزه اهلل(مصادقة وتأييد رئيس الجامعة المحترم

منن قبنل    20/7/1389وتقدم اآلن الئحة الممتازين والنخبة بموادها وملحقاتها المصادق عليها في تاريخ  
 اللجنة المذكورة آنفا،لتقدم الى رئيس الجامعة المحترم من اجل المصادقة عليها والتعميم.

 

العالمية صلى اهلل عليه والهالعنوان:الئحة الممتازين والنُخبة في جامعة المصطفى   

 دقة:المجلس التعليمي في المركز العالمي للعلوم االسالمية: تاريخ المصادقة  المصادق عليها*ومرجع المصا 

31/3/86 

المصادق عليها*التعديل مرجع المصادقة: لجنة تدوين اللوائح التعليمية ذات الصلة بنالمجلس التعليمني فني     

  صلى اهلل عليه والهالمصطفى 

   20/7/1389تاريخ المصادقة عليها: 

 

 المحترم: صلى اهلل عليه وآلهتعميم رئيس جامعة المصطفى 
ال شك وال ريب ان)النخبة والممتازين(هم نور عيوننا وهم النجوم الساطعة في سماء الجامعنة واملها،وتنمينة   

ات الملحة التي ال مناص منها،وال بد للجميع اولئك النخبة وتربيتها الشاملة السريعة والمتوازنة،لهو من الضرور
من االهتمام باالمر على افضل نحو،من اجل اظهار الوجوه االمعة والمنؤررة والتني لهنا القندرة علنى االدارة      
والرقي منهم،وتقع هذه المسؤولية الخطيرة على عاتق االساتذة ومدراء المدارس والمجناميع والهيئنة الرئاسنية    

النهوض والوصول الى االمل المنشود والغاية المرجوة من هذه الالئحة،حيث نبلن  الجمينع   والتعليمية،من اجل 
 بلزوم التنفيذ لها.     

 
 27/10/1389اعرافي 
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 تمهيد: 

واالجتماعية لالنسان،وفي جميع االعصار والحقب الزمنية دائما ما كنان باحثنا عنن    ان تاريخ الحياة الفردية 

الحق والتعالي والرقي في جميع الميادين،وكأن كل من االمم والشعوب يريد السيطرة على هذا االمنر ليكنون   

 له حق السبق في هذا المضمار.

ليمينزه عنن سنائر الموجنودات،فتعتبر     وبما ان التحقيق والفحص والبحث هو الحد الفاصنل لرقني االنسنان    

المنافسة والسبق من الخصائص االنسانية التي ال مناص منها ولها جذورها في الفطرة االنسانية المودعة منن  

ونزول الكتب السنماوية معهنم وكأنهنا معجوننة بفطنرة       )ص(قبل اهلل تعالى.ومنها نشأت مسألة اختيار الرسل 

لفكر التوحيدي وعلى وجه الخصوص الفكنر االسنالمي وانتشناره فني     االنسان.ومن جهة اخرى فان ظهور ا

ربوع المعمورة،فهو اآلمر باستباق الخيرات،انطالقا من هذه االوامر المشجعة على استباق الخينرات والحنث   

عليها، مما ساعد على ظهور وتهيئة الخلفيات الالزمة إلبراز شخصيات وافنراد ذوي اسنتعدادات وخالقينات    

غيرهم من اترابهم.ولتفسح المجال امام امثال هنؤالء النناس للمنافسنة العلمينة الشنريفة للفنرد       تميزهم عن 

المسلم.وقد اربت التاريخ والسلف الصالح ان الحوزات العلمية كانت هي السباقة في االمنر وان كنان بصنورة    

تعلم فني اعلنى   غير مباشرة لكنها دائما كانت وال زالت  تحث وتحض الطنالب وتشنجعهم علنى العلنم والن     

 مستوياته وخصوصا من قبل علماء الشيعة االفاضل على مر العصور.

العالمينة المتأسنية والمتمسنكة والحافلنة لخزاننة       صلى اهلل عليه وآلنه ومنطلقا من هذا االمر فان جامعة المصطفى 

ي الكفناءات  السلف الصالح المنيع للحوزات العلمية،اخذت على عاتقها تسليط االضواء على الطالب منن ذو 

واالستعدادات المتميزة،من اجل هدايتهم وقيادتهم وتسهيل وتسريع خطاهم الى االهداف المرسنومة لهنم.وال   

شك والريب فنإن هذا الغرض لن يتحقق ولن يصل الى مبتغاه اال بوضع خطنط وبرننامج دقينق ينتم فينه      

س عملية التخشيص الؤلئلنك النخبنة   الوصول الى امثال هؤالء الطالب والطاقات الكامنة الخفية عندهم.ونف

هو بحاجة الى برنامج دقيق ووسائل واسس يعتمد عليها،ومن اجل ذلك وضعت الئحة الممتنازين والنخبنة   

 لإليفاء بهذا الغرض.

 وبعد االستعانة باهلل جل وعال ال لنا هنا من التذكير ببعض االمور،من اجل ايجاد بعض التحقيق والتنسيق:  
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القرار ورفع االبهام في هذه الالئحة وتفسير السكوت فيها،راجع الى معاونية التعلنيم فني   نرى ان مرجع  - 1

 .صلى اهلل عليه والهجامعة المصطفى 

على جميع المسؤولين التنفيذيين والطالب االعزاء االلتزام بمواد هذه الالئحة،واي عمل يتنافى مع هنذه   - 2

 الالئحة سيفقد مصداقيته.

وحدات التعليمية تعريف الطالب بما ورد في مواد هذه االئحة،ولتوضع اهم المنواد فيهنا   يتوجب على ال  - 3

 تحت تصرفهم في بداية التسجيل للفصل الدراسي في كل سنة.

ان تسهم هذه الالئحنة فني ايجناد التنلنيم والتنسنيق بنين        صلى اهلل عليه وآلهوتأمل معاونية التعليم في المصطفى 

ية من اجل الرقي بالنلام التعليمي وتحسنين الكيفينة ورفنع المشناكل ذات الصنلة      نشاطات الوحدات التعليم

بالمقررات التعليمية.ومع ذلك،فأن آراء الموظفين والتنفيذيين االعزاء في المجال التعليمي سنيكون لنه ارنره    

 الخاص في المراحل الالحقة من مراحل التدوين والتنقيح انشاء اهلل تعالى.  
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 ريف: : التع 1مادة 

الممتازين هم اولئك الطالب المتفوقون في احدى المجاالت التعليمية او التربوية او لهم تفوق في مجنال    -

 التحقيق والبحث العلمي،وقد حصلوا في باقي المجاالت على النصاب المطلوب في هذه الالئحة.

 النخُبة من الطالب هم الموهوبون والمتفوقون في جميع المجالت.  -

 : االهداف والضرورات:  2مادة 

 التحضير لتربية الطالب الموهوبين ومن ذوي الفكر واالستعداد  الخاصة - 1

 تنمية المواهب - 2

 معرفة الطاقات واالستفادة من استعدادات النخبة والممتازين على النحو الصحيح.  - 3

 حتواء مناطقهم.تمنية وتربية الطالب الذين لديهم المقدرة على القيادة واإلدارة وا - 4

 الوقوف بوجه اهدار المواهب.  - 5

 الرقي في التعامل مع النخبة.  - 6

 سن رقافة التكريم للممتازين والنخبة واالحتفاء بمكانتهم.  - 7

 : المبادئ والسياسات 3مادة 

 الحرية والمرونة في البرنامج وفقا لإلطار المحدد  - 1

 ل البناء.التسريع في القيام باالمور والتفاع - 2

 نهج الجامعة في تربية النخب - 3

 عدم التفرقة بين الطالب وخلق تمييز ظاهر بين الطالب. - 4

 االهتمام الشامل الجدي للمسائل العلمية واالخالقية والتربوية للممتازين والنخبة.  - 5

 االهتمام بالسنن الحوزوية في تربية الممتازين والنخبة. -6

كاملة على دراسة الطالب في الوحدة التعليمية ذات الصلة،قبل ان تطرح قضنيته فني   : البد مضي سنة 4مادة 

 مجلس الممتازين والنُخبة.

 : يعتبر الطالب من الممتازين بشروط عدة:  5مادة 

 وحدة دراسية كحد ادنى. 70بمضي  19ان ال يقل معدل الطالب في مرحلة البكالوريوس عن درجة   - 1

 وحدة دراسية كحد ادنى. 30بمضي  18لطالب في مرحلة الماجستير عن درج  الن ان ال يقل معدل ا  - 2
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ان ال يقل معدل الطالب في مرحلتي الدكتوراة والمستوى الرابع والخامس في الحوزة العلمية عن معدل   - 3

 وحدة دراسية كحد ادنى،شريطة الحصول على درجة الممتاز عنند االنتهناء منن مناقشنة     12بمضي   18الن 

 المرحلة التعليمية السابقة.

: المقصود من الحد االدنى والحد االعلى للوحدات الدراسية،هو الفصل الدراسي الواحد بنصف سنة  1ملحق 

 دراسية.

 : تقل درجة المعدل المذكور بدرجتين في جميع المستويات بالنسبة الى القوميات التالية: 2ملحق 

ان والعراق وسورية وتركينة وآذربيجنان وطاجكسنتان ودول حنوض     وهي افغانستان والهند والباكستان ولبن

 الخليج الفارسي والحجاز والسعودية والكويت وقطر والبحرين واالمارات وعمان.

البد ان تكنون درجنة امتينازهم ال تقنل عنن رتبنة ))ج(( ليعتبنروا منن          2و 1: الطالب في السطح  6مادة 

والدكتوراة يجب ان ال تقنل   5و 4بة عن الن))ب((،وفي السطح يجب ان ال تقل الرت 3الممتازين،وفي السطح 

 رتبتهم عن المستوى الن))أ((.

ملحق:تصنيف المحققين يتم وفقا لتقييم الكتب والمقاالت العلمينة المطبوعنة او الجناهزة للطباعنة مشنفوعا      

 بتأييد الخبير المختص طبقا لما ورد في الئحة الخطة العامة في دائرة البحوث.

درجنة   180: الممتازون في الجانب التربوي التعليمي يجب ان ال تقل درجة تقينيمهم التربنوي عنن     7مادة 

 وفقا للمؤشرات التربوية السلوكية الواردة في الجدول التالي: 
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 استمارة التقييم التربوي السلوكي

س
سل
الت

 

 مؤشرات السلوك الفردي

جة 
در
ى لل

العل
د ا
الح

 

ب
طال
ة ال

رج
د

 
سل

سل
الت

 

 مؤشرات السلوك االجتماعي

جة 
در
ى لل

العل
د ا
الح

 

ب
طال
ة ال

رج
د

 

1 
األلفننة بننالقران الكننريم والنندعاء 

 والمناجاة والتوسل
  6 الصدق والوفاء بالعهد 15  8

2 
معرفة ومحبة اهل البينت علنيهم   

 السالم  
  8 تقبل المسؤولية والنشاط االجتماعي 16  8

3 
االهتمنننام بنننالملهر والنلافنننة  

 والصحة
  6 االهتمام بأمور االخرين 17  8

  8 التواضع وحسن العشرة 18  6 معنوية الشكر  4

5 
التعادل الروحي والسنيطرة علنى   

 االنفعاالت
  6 القيادية والتأرير على اآلخرين 19  6

  6 االيثار والعفو والصفح 20  8 التوازن في السلوك 6

 21  8 عدم االسراف والتبذير  7
ين ومراعنناة حقننوق االنصننياع للقننوان

 اآلخرين
8  

  8 الفكر السياسي واالجتماعي 22  8 الصبر والثبات 8

9 
االيجابية نحنو الحيناة والحيوينة    

 والنشاط
  8 االمر بالمعروف والنهي عن المنكر 23  8

  8 النلرة التقريبية والتعايش السلمي 24  6 الحزم والحدّية والهمّة   10

 25  6 االعتداد بالنفس 11
التخطنننيط واالنضنننباط وااللتنننزام   

 بالمواعيد
6  

 26  8 الخجل والحياء والعفة 12
التفاعل اإليجابي مع األسرة )خصوصا 

 المتزوجين(
8  

  6 المشاورة في االمور وقبول النقد   27  6 عزة النفس والحرية والتحرر 13
  8 الحكمة 28  6 الشجاعة والهمة الدينية 14

  المجموع  المجموع
  معدلال
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: ممتازي الوحدة الثقافية هم الطالب الذين تتنوفر لنديهم الشنروط التالينة المطابقنة لالئحنة دعنم         8المادة 

 الناشطين في المجال الثقافي،وهي : 

في مرحلة البكالوريوس،البد ان يحصل الطالب على احدى رالث حاالت من الشروط العامنة للناشنطين    -أ

كحد ادنى لليُعرف بالناشط الثقافي من الدرجة الثالثة،او الحصنول   3ى الدرجة الثقافيين،وال بد من حصوله عل

 ليسمى بذلك المسمى الثقافي ايضا. 2على عنوان الدرجة 

في مرحلة الماجستير ،البد ان يحصل الطالنب علنى احندى الندرجات النثالث المحنددة للناشنطين         -ب 

 ،او يكون من الناشطين من الدرجة االولى الثقافيين،وال تقل تلك عن الدرجة الثانية كحد ادنى

 من الدرجات الثالرة المقررة. 1في مرحلة الدكتوراة وما فوق،ال بد من حصول الطالب على الدرجة   -ج 

: البند منن حصنول جمينع الممتنازين والنخبنة بشنتى اننواعهم كنالمحققين والناشنطين الثقنافيين             9مادة 

% من استمارة التقييم التمهيدي،وال تقنل درجنتهم فني التقينيم      75 والتربويين،ال بد من حصولهم على درجة

،شريطة ان ال تقل درجاتهم فني كنل اسنتمارة عنن      140التربوي)استمارة المؤشرات التربوية السلوكية(عن 

 نصف االمتيازات الحاصلين عليها ارناء التقييم.  
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 استمارة التقييم التمهيدي:

 استمارة التقييم التمهيدي:

ا 
سل

سل
لت

 

 درجة التقييم المؤشرات
معامل 

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد جيد جدا ممتاز

 5اقل من  8-5 8-9 5/9-9 10-5/9

      10 قراءة وتجويد القرآن الكريم التمهيدية 1

      10 المعرفة باالحكام الفقهية محل االبتالء 2

      10 تزكية النفس وتهذيبها 3

4 
خالقيات االهتمام الخاص باال

 والمعنويات واهداف الطالب الديني
10      

      10 سالمة االسس العقائدية 5

6 
سالمة الفكر والسلوك االجتماعي 

 والسياسي
10      

      10 الصحة الجسمية والمعنوية  7

      10 الدافع لاللتحاق بالحوزة العلمية 8

9 
قدرة التأرير على اآلخرين وتأسي 

 طالباآلخرين بال
10      

      10 السمعة الحسنة والقبول بين الطالب  10

  مجموع النقاط 

: االدمان على السجائر وكل امر يسيء الى سمعة طالب الدين سيكون حنائال دون الحصنول علنى     1ملحق 

 مسمى النخبة والممتاز.

قطة،وفي مرحلنة الماجسنتير   ن 40: البد للممتاز التعليمي في مرحلة البكالوريوس ان يحصل على  10مادة 
 نقطة. 150نقاط وفي المستوى الخامس  110نقطة وفي المستوى الرابع والدكتوراة  80
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: الممتازين في مجاالت البحوث والتربية والثقافة،البد من حصولهم على معدل عام ما ال يقنل عنن     11مادة 
وى الرابع والدكتوراة يجب ان يكوننوا  في مرحلة البكالوريوس كحد ادنى وفي مرحلة الماجستير والمست 17

 كحد ادنى.  16من الحاصلين على ما ال يقل عن معدل 
 : الدوام في البقاء على ميزة النخبة والممتاز معلق على شروط عدة،وهي كالتالي:  12مادة 

ليمية منهنا او  التقييم العام من قبل الوحدة التعليمية ذات الصلة للطالب من جميع النواحي سواء كانت التع  -أ
 التربوية والثقافية او في مجال البحوث،ويتم هذا التقييم في نهاية كل سنة دراسية.

ان ال يقل معدل الطالب في فصلين دراسيين متواليين من تاريخ الحصول على درجة االمتياز والنخبنة    -ب 
قا)للحند االدننى واالعلنى    عن المعدل المقرر في الالئحة التعليمية المصنادق عليهنا،مع حسناب المعندل وف    

 للوحدات في كل نصف سنة دراسية(.
 % من نقاط المرحلة في كل سنة. 20شرط الدوام في التمّيز البحثي،هو الحصول على   -ج 
شرط الدوام في التمّيز التربوي،نلرا للوضع الجديد،ال بد من الحصول على الحد االدنى من نقاط السننة   -د 

 ط والحصول على التقييم الجديد.الماضية من اجل منح النقا
ملحق: يجب على الوحدات التعليمية االعالن عن انقطاع حالة الدوام في التميّز عند الطالب من اجل ايقناف  

 الدعم المصاحب لحالة التميّز بكافة انواعه،ومن رم ابالغها الى معاونية التعليم. 
لتمّينز،ومن اجنل تحنديث حالنة التميّنز بكافنة       : في حالة االنقطاع وعدم االسنتمرار فني حالنة ا    13مادة 

انواعه،البد للطالب من استيفائه لشروط التمّيز  الجديدة،واما بالنسبة الى المتميزين في المجال البحثي فالبند  
 % كزيادة في النقاط في المرحلة التي هو فيها من السنة نفسها.20لهم من الحصول على 

دائرة الدعم التعليمي العامة لمعاونية التعليم،وذلك من اجل المتابعنة  : سيستحدث مكتب النُخب في  14مادة 
 والسعي لتحقيق السياسات واالهداف المرسومة.

: ترسل جميع المقررات واللوائح المصادق عليهنا بمعينة المستمسنكات المطلوبنة النى الوحندات        15مادة 
 النسق ومن اجل توحيد الرؤى.  التعليمية التابعة للجامعة في داخل وخارج القطر من اجل ايجاد

 : واجبات مكتب المتميزين والنُخب هي كالتالي:  16مادة 
 تقديم المقترحات من اجل التخطيط ورسم السياسات المطلوبة للمتميزين والنُخب.  - 1
 خلق حالة من التوافق بين الوحدات التعليمية.  - 2
 اقتراح القوانين والمقررات ذات الصلة - 3
 ابة على حسن اداء الوحدات التعليمية في مسائل النُخبة والمتميزين الرق - 4

: يتم الدعم التعليمي والبحثي والرفاهي للطالب،من حين وقنت المصنادقة علنى االمتيناز والنُخنب       17مادة 
 واالعالن الرسمي لها من قبل الوحدات التعليمية ذات الصلة. 
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ين والنُخبة،حتى نهاية فتنرة الدراسنة القصنوى المنرخص بهنا      : تستمر فترة الدعم للطالب الممتاز 18مادة 
 للطالب.

ملحق: في حال عدم اتمام الدروس في الفترة القصوى المرخص بها للدراسة،فان الدعم سيستمر لفصل آخنر  
 بعد جلب موافقة مجلس النُخبة.

 الدعم:
 يّز والنخبة.: يبدأ الدعم بكافة انواعه من حين التثبت والتحقق من امر التم 19مادة 

 الدعم التعليمي:  -أ
 توفير االستاذة والمدربين والصفوف االضافية. - 1
 االولوية في التدريس التعليمي في المراحل الدنيا في حال توفر الشروط المطلوبة. - 2
 توفير الفرص التعليمية الالمنهجية.  - 3
مفتوحنة،او التقنديم النى االسنتاذ بصنورة      اعطاء الرخصة للطالب في اختيار الوحدات الدراسية بصورة  - 4

 مباشرة لالمتحان في وقت يشاء،وبطبيعة الحال فان االمر يتم بعد موافقة الهيئة التدريسية ذات الصلة. 
 إزالة السقف المحدد للوحدات الدراسية بعد موافقة الوحدة التعليمية ذات الصلة.  - 5
 االعلى للمتميزين والنُخب.منح بعض االمتيازات في اختبارات المراحل   - 6
 % من االمتيازات الممنوحة  25( منح النُخب)التعليمية والتربوية والثقافية والبحّارة( 6-1)
 % من االمتيازات الممنوحة20( يمنح الممتاز)التعليمي مع التميز في االقسام االخرى(6-2)
 % من االمتيازات الممنوحة.15( يمنح الممتاز)التعليمي(6-3)
 % من االمتيازات الممنوحة10(يمنح الممتاز)غير التعليمي(6-4)
 التمتع باستشاري خصوصي  - 7
 جلسات التنلير الفكري  - 8
 التمتع بوِرش تنمية المهارات. - 9

 التعاون مع االستاذ في تقديم المحاضرات  - 10
 الغاء شروط االمتحانات التحفيزية -11
لتدريسية)مختصة بطالب مرحلة الماجستير والدكتوراة(بتشخيص منن  العضوية االفتخارية في الهيئات ا - 12

 الوحدة التعليمية. 
 االولوية في االرسال الى المأموريات التدريسية في داخل وخارج القطر.  - 13
 االولوية في المشاركة في الخطط العلمية. - 14
 تقوية اللغة العربية وباقي اللغات.  - 15
 دعم البحوث:  -ب 
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 لتمتع باالساتذة والمدربين عند الحاجة اليهم في البحوث والدروس الالمنهجية.ا  - 1
 االولوية في المشاركة في البحوث - 2
 منح فرص للدراسات والبحوث - 3
 التمتع باستشاري في الدراسات الخاصة - 4
 االستفادة من ورش تمنية المهارات في االمور التحقيقية والبحوث. - 5
 ي المجالت العلمية والدراسات التي يحتاجها المحقق مجانااالشتراك ف  - 6
 دعم خاص في نشر المؤلفات العلمية  - 7
 االولوية في المشاركة في المؤتمرات  - 8
 االولوية في االستفادة من االمكانات التحقيقية. - 9

 اقامة المؤتمرات العلمية والنقد العلمي بواسطة الطالب والنتلير الفكري لها - 10
 الدعم الثقافي التربوي :  -ج 
 التمتع باالساتذة والمدربين االخالقيين محل الحاجة والدروس االضافية الخارجة عن المنهج الدراسي - 1
 االولوية في المشاركة في الخطط الثقافية  - 2
 االولوية في االرشاد التربوي في حالة توفر باقي الشروط. - 3
 االمكانات الثقافية والتربوية  االولوية في االستفادة من - 4
 االولوية في االرسال الى التبلي  في داخل القطر وخارجه - 5
 االرسال الى المخيمات الخاصة.  - 7
 الدعم الترفيهي:   -د 
االولوية في االسكان او زيادة مساعدة السكن بناء على اقتنراح مجلنس شنورى الممتنازين والنخبنة       - 1

 والمتميزين.
 حالة عدم امتالك السكن،ستتضاعف مساعدة السكن الى الضعف للمتزوجين. : في 1ملحق 
: بالنسبة الى المتزوجين الذين يتمتعون بحق السكن المؤسساتي،ستمدد فترة سنكناهم النى سننتين     2ملحق 

 اضافيتين
 منح مساعدة دراسية خاصة تصل الى ضعف القانون المصادق عليه.   - 2
اب واالياب عند سفر الطالب الى بلده،في كل فترة دراسية او دفع ما يعادلهنا  منح مساعدة خاصة بالذه  - 3

 بالريال للسفر. 
 االولوية في االستفادة من لجنة الخدمات الخاصة.   - 4
تقديم االمدادات والمعونات الترفيهية االخرى باقتراح من مجلس الممتازين والنخبة يقدم النى معاونينة    - 5

 صلى اهلل عليه وآله جنة المالية للمصطفىالتعليم عن طريق الل
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 دفع مساعدة تدوين البحوث النهائية والرسائل واالطروحات العلمية بمقدار الضعف.  - 6
ش،منن   20/7/1389ملحقات،وقد صودق عليها في تناريخ   8مادة و 20: دونت هذه الالئحة في  20مادة 

التعليمني بصنورة نهائية،وبعند     صلى اهلل عليه وآلنه لمصطفى قبل لجنة تدوين اللوائح التعليمية ذات الصلة بمجلس ا
 امضاء رئاسة الجامعة المحترم لها ستكون نافذة المفعول. 



 
 الئحة الممتازين والنُخبة

 

14 

 

 

 

 الملحقات
 آليات تعميق وتعزيز التعليم، والبحوث ،للممتازين والنخبة الثقافية والتعليمية
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 افية والتعليميةآليات تعميق وتعزيز التعليم، والبحوث ،للممتازين والنخبة الثق
 

المتميزون في بعد واحد ما من الطالب،البد من توفير الدعم لهم على جميع المسنتويات،ومن اجنل توضنيح    

بعض االمور نقدم آليات تعميق وتعزيز التعلنيم، والبحنوث ،للممتنازين والنخبنة الثقافينة والتعليمية،بصنورة       

 مستقلة عن غيرها من اآلليات،وهي كالتالي: 

 تعميق وتعزيز التعليم:  آليات -أ 

 تعزيز التعليم،في حالة عدم اضرارها بالمعلومات بما يولد التكديس في المطالعة.  - 1

 الدراسة المتزامنة لفرعين بما يساعد على التعميق واالبتكار.  - 2

 التنمية وتعزيز المعلومات في عملية التعليم.  - 3

 فية في الدروس.التدريس مع التأكيد على االساليب المعر - 4

 ترغيب النُخب وحثهم على التعامل التخصص والعميق مع البحوث واالهتمام بالدليل والبرهان. - 5

 االهتمام باالفكار واالمور االساسية الهامة.  - 6

 ربط البحوث بالواقع واللواهر العينية.   - 7

 قشة في الصف وخارجه. االهتمام المؤكد باالستفادة من اسلوب المؤتمر والبحوث والمنا - 8

 تدريس أقوى وأعمق مع مزيد من االعتماد على المنطق والبرهان. - 9

 تعميق الدروس االساسية للفروع ذات الصلة باشراف من الهيئة التدريسية.   - 10

 تحديد اساتذة ملتزمين ومتحلين برؤية اجتماعية وسياسية قوية في االمور التعليمية.    -11

باالعتماد على مصادر ومراجع ونصوص غنية ال تنحصر بالمراجع والنصوص المتعارفنة  تقديم دروس  - 12

 لدى الجميع.

 االستعانة بالتقنيات والتكنلوجيا في التعليم  - 13

 مساعدة النخبة من اجل ربط المطالب التعليمية بالمعلومات والتجربيات العلمية.  - 14

 البحوث التعليمية. دعم وتقوية روحية النقد والتحقيق في   - 15

 آليات تعميق وتعزيز البحوث:   -ب

 تحديد اساتذة ملتزمين ومتحلين برؤية اجتماعية وسياسية قوية في البحث العلمي.  - 1
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 ترغيب النُخب وحثهم على التعامل التخصص والعميق مع البحوث واالهتمام بالدليل والبرهان.  - 2

 االساسية في التحقيقات والبحوثاالهتمام بالرؤى واالفكار المهمة و - 3

 دعم وتقوية روحية النقد والتحقيق في البحوث. - 4

 االستعانة بالتقنيات والتكنلوجيا في البحث العلمي - 5

 اشراك الطالب في الخطط العلمية وعلى واالخص بالنسبة الى البحوث الجماعية. - 6

 لومات والتجربيات العلمية. مساعدة النخبة من اجل ربط المطالب التعليمية بالمع - 7

 آليات تعميق وتعزيز النخبة الثقافية التربوية:  -ج 

 تقوية النخبة في المباحث القرآنية واالهتمام باالمور القرآنية.  - 1

 اقامة المخيمات التعليمية والثقافية الجماعية واالُسرية المختصة بالنُخب - 2

 ي المدارس: االهتمام بعالقة الطالب بالمسؤولين ف - 3

 الدعم الخاص للنشاط الثقافي -أ     

 اقامة المسابقات الثقافية   -ب    

 االستعانة باالستاذة المشرفين -ج     

 تحديد برامج لمقابلة االخيار واالكابر -د     

 تقديم خدمات استشارية خاصة بالنخبة واسرهم.  -هن      

نلرة النى العنالم واقامنة الجلسنات ومالقناة المسنؤولين والخبنراء        االهتمام بالتربية السياسية وال  -و       

السياسيين االقليميين والدوليين للبحث في امور الساعة السياسية واالهتمام بالتعناليم الجاسوسنية ومكافحنة    

 التجسس و االستكبار العالمي وسياساته. 

 رة الثقافية والعلمية. التربية االدارية واالستثمار لطاقات الطالب في االدا  -ز       

 

 

 


