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مقدمه:
جامعةالمصططی ی

العالمیه نهادی علمی با هویت حوزوی اسططت که از یریک کارکردهای آموزشططیب تربی یب

پژوه شی و فرهنگیب در عر صهی بینالملل فعالیت مینماید و بر این ا ساس معاونت آموز شی الم صی ی

در

را س ای ایجاد هماهنگی فعالیتهای آموز شی واحدهاب ارتقای کی یت آموزش و رفع م شکالت مربوط به مقررات
آموزشیب اقدام به بازنگری و تدوین آیین نامه های آموزشی نموده است.
نظر به لزوم آموزش و فراگیری زبان عربی و جایگاه رفیع آن به عنوان زبان مش ط رک جهان اسططالم در اقصططی
نقاط عالم؛ فهم م ون دینی برای یالب و نقش کاربردی آن در گسططط رش م اهیم دینی در اهداف و شطططم انداز
جامعه المصطی ی

؛ بهرهگیری از ظرفیتهای آموزشطی موجود در فراگیری و آمو ن علوم دینیب فهم قرآن و

روایات؛ توجه به نیازهای منیقهای فراگیران در تبلیغب تدریسب فرا وان مقاالت علمی و  ....و رعایت اسطط مرار و
تثبیت قواعد ادبیات عربی در ذهن زبانآموزان در تعامل با جامعه عرب زبان به زبان فصیحب ضرورت تدوین آیین
نامه ای در راس ای ایجاد ضوابط و مقررات آموزشی در دوره مقدماتی مکالمه عربی ایجاب گردید.
برای د ستیابی به این مق صود و به منظور ا س اندارد سازی و ت سهیل تح صیل م قا ضیان از سرا سر جهان"،
آییننامه دوره زبان عربی" تهیه و تدوین گردیده است.
بیگمان دیدگاهها و نظرات مجریان و م صططدیان امور آموزشططی دربارهی ن ایج حاصططل از اجرای این آییننامه
میتواند در تجدید نظرهای بعدی در کانون اس اده و اس ناد قرار گیرد.
در این آییننامهب از جامعهالمصی ی

العالمیه با عنوان ا صاری المصی ی

یاد میشود.

معاونت آموزشی
جامعهالمصی ی
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العالمیه

فصل اول :کلیات
ماده : 1تعاریف:
واحد آموز شی تربیتی :شططامل واحدهای آموزشططی تربی ی المصططی ی

اسططت که در این آییننامه به یور

ا صار «واحد آموزشی» نامیده میشود.
دوره زبان عربی مقدماتی :دورهای اسططت که به صططورت م مرکز و میر م مرکز برگزار میشططود و منجر به
صدور گواهینامه پایان دوره میگردد
برنامه درسی :مجموعهای است م شکل از دروس حوزویب عمومیب مش رک و تخصصی مربوط به هر رش ه
یا گرایش مصوب شورای آموزشی المصی ی

که در برگیرندهی حد معینی از واحدهای درسی است.

واحدهای درسی اصلی :منظور از آن میزان درسی است که تحت عنوان عناوین دروس در سرفصل رش ه
های م صوب شورای آموزش الم صی ی

و وزارت علوم اعالم گردیده و یلبه ملزم ا ست آن واحدها را

بخواند و مورد ارزشیابی قرار گیرد.
نیمسال تحصیلی :به مدت زمان هار ماه و نیم آموزشب یك نیمسال تحصیلی گ ه میشود.
ارزیابی و سطحبندی :یالبی که آ شنایی ن سبی با زبان عربی دارند بعد از معرفی جامعه الم صی ی

و قبل

از شروع دوره در آزمون سیح بندی شرکت می کنند.
طلبه :به آن د س ه از افراد عالقهمند به تعلیم علوم و معارف ا سالمی ایالق می شود که الم صی ی

آنها را

پذیرف ه و یبک مقررات ثبت نام کردهاند و به صورت ح ضوری در یکی از واحدهای آموز شی الم صی ی
به تحصیل اش غال دارند.
انصراف از تحصیل :در صورتی که یلبه رسماً عدم تمایل ود را به ادامهی تحصیل اعالم کندب این اقدام او
انصراف از تحصیل است.
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کمیته انضباطی :مرجعی است که میابک موارد مقرر در آییننامهی کمی هی انضباییب به تخلف گزارش شده
در مورد یلبهب رسیدگی کرده و تصمیم مق ضی را ا ذ میکند.
انتقال :ان قال به معنای تغییر محل تحصیل یلبه بر اساس ضوابط و مقررات آموزشی المصی ی

است.

مرخ صی ا ضطراری :مر صیای ا ست که م شروط به شرط «احراز ضرورت» ا ستب که مرجع ت شخیص
ضرورت رییس ارشد واحد آموزشی است و آن دو گونه است :الف :مر صی ترمی؛ ب :مر صی یك ماهه
ارزیابی تحصیلی :ارزیابی پیشرفت تحصیلی یلبه در هر درس براساس میزان حضور و فعالیت او در کالسب
انجام تکالیف درسی و ن ایج ام حانات ک بی و ش اهی میانی و پایان دوره صورت میگیرد و ارزیابی پیشرفت
تحصیلی در دورهی آموزشی مربویه براساس میانگین نمرات دروس و واحدهای درسی آن دوره میباشد.
فراغت از تحصیییل :یلبهای که کلیه واحدهای دوره زبان عربی را با موفقیت یبک برنامه مصططوب بگذراند
فارغال حصیل محسوب میشود.
دوره آموزش غیر حضییوری :دوره ای اسططت که یالب می توانند بدون حضططور در کالسب واحد درسططی
ان خاب نمایند و یالب این دوره مکل ند در فرصطططت میالعاتیب دروس ان خابی را وانده و در آ ر دوره
تحصیلی ام حان دهند .این دروس به عنوان واحدهای درسی آنها محسوب میشود.
ماده  :2اهداف:
 -1تقویت و تثبیت قواعد و دس ور زبان عربی به واسیه بکارگیری آن در مکالمات روزمره.
 -2تقویت بنیه علمی یالب از راه احایه کامل بر زبان عربی.
 -3تقویت جایگاه زبان عربی به عنوان زبان علمی و فرهنگی در حوزه های شیعی و سنی.
 -4تربیت نیروهای م خصص و زبان دان جهت تدریس زبان و علوم حوزه به زبان عربی.
 -5توانمندسططازی یالب جهت تعامل فرهنگی با مجامع علمی دنیا و تربیت مبلغان جهت نشططر مک ب اهل
بیت
 -6ش اب بخشیدن به حرکت ترجمه آثار دینی با تشکیل گروههای ترجمه و امکان اس اده از منابع رش ههای
مخ لف علوم.
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فصل دوم :معرفی به دوره

ماده  :3گذراندن یك دوره مکالمه زبان عربی برای تمام یالب پذیرش شططده در تحصططیالت تکمیلی
الزامی می باشد.
تبصره  :یالب عرب زبان از این دوره معاف می باشند.
ماده  :4یلبه م قاضططی در دوره های حضططوری پس از معرفی توسططط معاونت آموزشطیب ملزم به حضططور در
واحد آموزشی محل تحصیل ود می باشد.
تبصره :تصمیمگیری در مورد تأ یر یلبه تا 15روز پس از معرفیب بر عهده واحد آموزشی است و بعد از آن
پرونده وی به معاونت آموزشی المصی ی

جهت تصمیمگیری ارجاع داده میشود.

ماده  :5حضور در کالس پس از ارزیابی تحصیلی گروه علمی ط تربی ی صورت میگیرد.
ماده  :6یلبه همزمان با تحصیل در این دورهب حک نامنویسی و تحصیل در مراکز و مؤسسات آموزشی دیگر
را ندارد.
تبصره :در صورت گذراندن دوره به صورت میر حضوری امکان تحصیل همزمان وجود دارد.

فصل سوم :نظام آموزشی و درسی
ماده  :7نظام آموز شی دوره زبان عربی در المصی ی

مب نی بر نظام واحدی ا ست و قبولی و مردودی یلبه

به همان واحد درسی محدود میشود.
ماده  :8هر واحد درس نظری در  16ساعت و هر واحد درس عملی در  32ساعت ارائه میشود.
ماده  :9واحد آموزشطططی موظف اسطططت دروس را یبک تقویم آموزشطططی ابالمیب از سطططوی معاونت آموزش
المصی ی

ب اجرا نماید.

ماده  :10کالس درس با حداقل  5ن ر و حداکثر  12ن ر تشکیل میشود.
تب صره :در موارد اص به پی شنهاد معاون آموز شی واحد آموز شی و تأیید رییس واحد آموز شی این میزان
قابل تغییر است.
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فصل چهارم :تعداد واحدها و طول دوره
ماده  :11دوره مکالمه زبان عربی مقدماتی بوده و واحد آموز شی میتواند دوره م و سیه و پی شرف ه آموزش
زبان عربی را در مدت مجاز تحصیل برای یالب م قاضی برگزار نماید.
ماده :12تعداد واحدهای درسی در این دوره  24واحد می باشد که یبک سرفصلها و برنامههای ابالغ شده از
سوی معاونت آموزشی المصی ی

اجرا می شود.

تبصره :واحد آموزشی می تواند در صورت نیاز تعداد  6واحد به عنوان فوق برنامه در این دوره اجرا نماید.
ماده  :13مدت مجاز تحصیل در این دوره یك نیم سال به صورت م مرکز میباشد.
ماده  :14برگزاری دوره زبان عربی به صورت میرم مرکز م شروط به در وا ست واحد آموز شی و موافقت
معاونت آموزشی می باشد.
ماده  :15ارائه دمات اداری و رفاهی در این دوره در اس مرار دوره آموزشی قبلی دانش پژوه می باشد.
ماده  :16یلبه موظف است پس از ارزیابی اولیه و سیح بندیب در کالس درس شرکت نماید و اگر در ک ابی
نمره قبولی را ک سب نکرد تا پایان ک اب بعدی فر صت جبران واهد دا شت و در صورت عدم موفقیت در این
مرحله از ادامه تحصیل محروم می گردد.
تب صره :1یالبی که ب وانند براسططاس ارزیابی گروه علمی تربی ی در ام حان سططیحبندی نمرهی قبولی کسططب
نمایند از بخشی از دوره یا کل آن معاف واهند بود .و مدت تحصیل برای یلبههایی که موفک ارزیابی شوندب به
همان میزان کم ر واهد بود.
تب صره :2در صورتی که یلبه ای پس از ارزیابیب از کل دوره یا بخ شی از آن معاف شود ثبت ریز نمرات در
کارتکس برای دروس معاف شده نیز الزامی می باشد.
تبصره :3در صورت عدم موفقیت در کسب نمره ک اب آ رب یلبه به دوره تحصیلی پذیرش شده به صورت
مشططروط معرفی می گردد و تا پایان ترم اول دوره مزبور فرصططت جبران واهد داشططت .در صططوص واهران
نانچه دو ک اب آ ر را ن وانند موفک به گذراندن آن شططوندب تا پایان ترم اول دوره مزبور فرصططت جبران واهد
داشت.
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فصل پنجم :حضور و غیاب
ماده  :17حضور یلبه در تمامی برنامههای آموزشی الزامی است.
تبصره :در روش میر حضوری ضوابط حضور و میاب بر اساس آیین نامه دا لی واهد بود.
ماده  :18حضور و میاب تو سط ا س اد قبل از شروع درس صورت میگیرد و یلبه ملزم ا ست تا پایان درس
در کالس حاضر باشد.
تبصره  :1ترک کالس درس و عدم مراجعهب میبت محسوب میشود.
تبصره  :2تأ یر بیش از  5دقیقه میبت محسوب میشود.
تبصره  :3مجموع هر سه جلسه تأ یرب یك جلسه میبت محسوب میشود.
ماده  :19مدت زمان هر جل سه درس  50دقیقه ا ست و واحد آموز شی میتواند در صورت صالحدیدب دو
جلسه درسی را در قالب یك جلسه  90دقیقهای اجراء کند.
تبصره :میبت در جلسه  100دقیقهایب دو جلسه محسوب میشود.
ماده  :20در صورتی که مجموع میبتهای موجه یلبهب در هر واحد در سی به
3
16

برسدب تذکر ش اهی داده می شود و در صورتی که به
درج میشودب در صورتی که میبت یلبه بیش از

3
16

2

16

ساعات در سی آن درس

برسدب از وی تعهد ک بی گرف ه شده در پروندة نامبرده

برسد آن درس حذف میگردد.

تبصره  :1در صورت میرموجه بودن میبت بیش از

3
16

برای وی نمره ص ر درج می گردد .و ملزم به جبران

با رعایت ماده  18می باشد.
تبصره  :2مرجع تشخیص موجه یا میرموجه بودن میبتهاب معاونت آموزشی واحد آموزشی است.

ماده  :21هر گونه عدم حضور در کالس درس مشروط به ا ذ اجازه قبلی از معاونت آموزشی است.
تبصره :هرگاه ا ذ اجازه قبلی برای یلبه امکان پذیر نباشدب وی موظف است در اولین فرصت حضورب علت
میبت را ک باً با ضمیمه مدارک مربویه به معاونت آموزشی واحد آموزشی ارائه دهد.
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فصل ششم :مرخصی
ماده  :22مر صی در این دوره امکان پذیر نمیباشد.
تب صره  : 1رییس واحد آموزشططی میتواند در موارد زیرب حداکثر به مدت دو ه ه با در واسططت مر صططی
اضیراری یلبه موافقت نماید:
 -1بیماری ود یا بس گان درجه یك؛
 -2فوت بس گان درجه یك؛
 -3ازدواج؛
 -4مر صی به تبع همسر.
 -5زایمان و بارداری( ویژه واهران)
تبصره  :2افزایش مر صی بیش ر از دو ه ه در صورت تایید رئیس واحد آموزشی به عنوان مر صی ترمی
لحاظ شده و جزو مر صی دوره آموز شی پذیرش شده مح سوب می شود و دانش پژوه تا پایان حک ا س اده از
مر صی ترمی را نخواهد داشت.
تبصییره  :3مر صططی واهران بیش از سططقف مصططوب به دلیل بارداری و زایمان با تشططخیص رییس واحد
آموزشی امکان پذیر است.
تبصره  :4یالب برادری که صاحب فرزند می شوندب میتوانند با هماهنگی واحد آموزشی مربوط از مر صی
یكه های اس اده نمایند.
تبصره  :5تا یر در بازگشت از مر صی حداکثر دوه ه ای در صورت موجه بودنب ملحک به مر صی ترمی
می شود و در صورت میر موجه بودن در کمی ه انضبایی تصمیم گیری واهد شد.
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فصل هفتم:انصراف و ترک تحصیل
ماده  :23انصراف یلبه از تحصیل با در واست ک بی و موافقت رئیس واحد آموزشی امکان پذیر می باشد.
ماده  :24ترک تح صیل یلبه (بدون ک سب اجازه و هماهنگی با واحد آموز شی) بیش از دو ه هب ان صراف از
تحصیل محسوب و موجب انسداد پرونده توسط واحد آموزشی میگردد.

فصل هشتم :امتحانات
ماده  :25ام حانات دوره به صورت ه گی به روش ت س یب دو ه ه ای به روش ت شریحی و پایان هر ک اب
به روش ک بی و ش اهی برگزار میشود.
ماده  :26در صورت عدم ح ضور یلبه در ام حان با عذر موجهب واحد آموز شی میتواند یك نوبت دیگر از
یلبه ام حان بگیرد و در صطططورت میر موجه بودن عذرب با تایید رئیس واحد آموزشطططی فقط برای یك مرحله در
یول دوره امکان شرکت در ام حان مجدد وجود دارد و در صورت تکرار پرونده جهت ت صمیم گیری به کمی ه
انضبایی ارجاع می شود.
تب صره :هرگونه عذر جهت عدم شرکت در ام حاناتب قبالً باید به صورت ک بی به معاونت آموز شی واحد
آموزشططی اعالم شططود و در صططورت عدم امکان هماهنگی و ا ذ مجوزب یلبه باید در اولین فرصططت با مراجعه به
معاونت آموزشی نسبت به موجه نمودن میبت ود اقدام کند.
ماده  :27اگر تعداد کالسهای برگزار شطده یك ماده درسطی کم ر از
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16

سطاعات درسطی باشطدب ام حان آن

درس برگزار نخواهد شد.
ماده  :28نمره در هر درس به صورت عددی بین ص ر تا صد ارزشگذاری میشود .
ماده  :29برگزاری و انجام فعالیتهای کال سی مانند تحقیکب تکالیفب شرکت فعال در مباحث کال سی برای
کلیه دروس الزامی بوده و نمره آن در نمره نهایی ش اهی پایانی محاسبه میشود.
ماده  :30از مجموع صد نمره ام حان ش اهی در هر ماده در سی نظری  40نمره به فعالیت کال سیب  60نمره
برای ام حان ش اهی ا صاص مییابد و نمره ک بی از صد محاسبه میگردد.
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تبصییره :نمره پایانیب میانگینی اسططت از جمع نمرات ه گیب دوه ه ای و ام حان ک بی و شطط اهی پایان هر
ک اب واهد بود.
ماده  :31حداقل نمره قبولی در هر ماده درسی  70است
ماده  :32واحد آموز شی باید در پایان دوره پس از برگزاری آ رین ام حان ترمب حداکثر تا  15روز برای کلیه
یلبهها در برنامه جامع آموزشی نمرات را ثبت نماید.

فصل نهم  :انتقال
ماده  :33اصططل در دوره بر عدم ان قال میباشططد امّا در موارد اص با موافقت مدیر واحد آموزشططی مبدأ و
مقصد و معاونت آموزشی المصی ی

برای یكبار با ان قال یلبه موافقت میشود.

تبصره  :1ان قال یلبه از دوره آموزشی میر حضوری به حضوری و بالعکس امکان پذیر نمی باشد.
تبصره :2در صوص واهران به تبعیت همسرب امکان ان قال بیش از یكبار وجود دارد.
ماده  :34مراحل ان قال
 -1در واست ک بی یلبه از واحد آموزشی مبدأ.
 -2موافقت واحد آموزشی مبدأ و مقصد.
 -3تأیید معاونت آموزشی المصی ی
تب صره :مهلت پا سخگویی برای هر یك از واحد آموز شی مبدأب مق صد و معاونت آموز شی الم صی ی

ب

حداکثر ظرف  4روز اداری می باشد.
ماده  :35الزم ا ست یلبه بعد از یی مراحل ان قالب بالفا صله در روز ابالغ در واحد آموز شی مق صد حا ضر
گردد و در صورت عدم ح ضورب م خلف مح سوب شده و در وا ست ان قال وی کان لم یکن میگردد و یلبه تا
پایان دوره حک ان قال ندارد.
تب صره :در صورتی که واحد آموز شی مق صد در شهر دیگری قرار دارد طلبه موظف ا ست حداکثر ظرف 2
روز حاضر گردد.
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فصل دهم :فراغت از تحصیل
ماده  :36واحد آموز شی موظف ا ست حداکثر تا یك ماه ن سبت به ار سال پیش نویس گواهینامه با ثبت نمره
در هار مهارت شنیداریب وانداریب گ اری و نوش اری با تعیین رتبه اقدام نماید.
تبصره  :1مالک در تعیین رتبه به شرح ذیل می باشد:
-

از نمره  70تا  80م وسط

-

از نمره  80تا  90وب

-

از نمره  90تا  100عالی

تبصره  :2نانچه کمی ه انضباییب اعیای گواهینامه به یلبه را منع نمایدب به او گواهینامه تعلک نمیگیرد.
تبصره  :3در صورتی که یلبه دوره مکالمه عربی را به صورت میر حضوری گذرانده باشد پس از ارزیابی به
صورت حضوری و کسب نمره قبولی به وی اجازه ادامه تحصیل و اعیاء گواهینامه می گردد.
ماده  :37نظارت بر حسطن اجرای آیین نامه و تصطمیمگیری و رفع ابهام در مواردی که آییننامه از ذکر آن
ساکت بوده یا مبهم به نظر میرسدب بر عهده معاونت آموزشی المصی ی

است.

ماده  :38این آییننامه م ش مل بر  38ماده و  31تب صره میبا شد که در تاریخ 1396/1/30در هارمین جل سه
کمیسططیون تدوین و بازنگری آیین نامه های آموزشططی بازنگری گردیده و در تاریخ 1396/2/31توسططط ریاسططت
مح رم المصی ی

تایید و بصورت آزمایشی برای یکسال ابالغ گردید.
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