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Dear Parent,
Assalaamu ‘Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh
The Jamia Al-Hudaa Nottingham project was started due to an ever increasing
Principal’s
demand for better educational standards both in Islamic and state education for
Message
Muslims within Europe. There was and still is a growing need to raise the
expectations of our community living in the West. Jamia Al-Hudaa Nottingham was
officially opened on 17th August 1996 by the eminent scholar Hazrat Maulana
Sayyed Abul Hasan Ali Nadvi (RA), and started running it’s Educational activities
under his direct guidance. The aim of Jamia Al-Hudaa is to provide learning and
training opportunities for students over the ages of 11 and 16 within an Islamic
environment.
Inshaa Allah, our aim is to make Jamia Al-Hudaa a centre of excellence for learning
in Europe. We want to ensure that our future generation is Islamically educated
whilst having the opportunity to study other subjects. Not only do we want to
develop the Islamic personality in our students so that they will be able to apply the
Qur’an and Sunnah in their daily lives, but also work for the cause of Deen in
Europe.
Inshaa Allah, with the support of the Muslim Ummah in Europe, we aim to develop
upon the initiatives already made. We pray to Allah (swt) that we are successful in
this Islamic cause and that He guides us in every step. Ameen.
Raza ul-Haq Siakhvy
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كلمة المدير العام

أعزائي أولياء األمور
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
اسالمي عال ومتقدم
لقد تم تأسيس جامعة الهدى نظرا للحاجة الماسة والملحة لتعليم
ّ
للمسلمين في اوروبا وذلك ضمن المعايير العالية المعتمدة للتعليم  ،وما زالت هذه الحاجة
مستمرة.
تم افتتاح جامعة الهدى رسميا في  17اغسطس عام 1996وذلك تحت رعاية العالم
المعروف حضرة موالنا سيد ابو الحسن الندوي رحمه هللا ؛ وبدأت بتقديم األنشطة التربوية
تحت اشرافه وتوجيهه المباشر.
تهدف جامعة الهدى الى تزويد الطالبات بالعلوم الشرعية وذلك من سن  11فما فوق وسن
 16عاما فما فوق وتدريبهنّ على تدريسها وذلك ضمن بيئة اسالمية محافظة ،كما تهدف
إلى جعل جامعة الهدى مركزا للتعليم المتميز في اوروبا وذلك بالتأكيد على ان طالباتها قد
قمن بدراسة علوم الدين االسالمي جنبا الى جنب مع المناهج الوطنية للمملكة المتحدة ،فنحن
نطور الشخصية االسالمية فقط لدى طالباتنا وجعلهن يطبقن ويمارسن تعاليم
ال نريد فقط ان ّ
القران الكريم والسنة النبوية الشريفة في حياتهنّ ؛بل نريدهنّ داعيات في دول اوروبا
المختلفة.
ان شاء هللا تعالى ،ومع دعم الخيرين من ابناء األمة االسالمية فإننا نطمح الى تطوير مبادرة
جامعة الهدى التي قمنا بإنشائها لخدمة المسلمين ،وهللا نسأل التوفيق في هذا المشروع
االسالمي العظيم من أجل تحقيق الهدف األساسي الذي وجدت من أجله الجامعة وهو خدمة
ّ
اإلسالم والمسلمين ،ونسأله تعالى الهداية والرشاد في كل خطوة نخطوها ،اللهم امين .
المدير العام

رضاء الحق سياكهوي
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Within the last few years an ever increasing demand has arisen for Islamic Education
within Europe. Many educational establishments have been working in this field but
the majority of these establishments have been set up to meet the demand for male
students. There is an urgent need for more educational establishments aimed to
cater for the growing Muslim female sector of the community, and especially in the
Midlands.
Madni Trust, an established Islamic educational trust, have embarked upon the
project of establishing an all female Islamic Residential Institution known as Jamia AlHudaa Nottingham.
Muslim parents in Europe feel the need for such establishments. They are reluctant
to send their children to insecure state schools, where in many cases Muslim children
are forced to take part in activities or a dress code which compromises their Islam i.e.
activities such as attending mixed swimming classes, and doing P.E. semi-naked etc.
Jamia Al-Hudaa is an independent institution and will rely on the quality of graduates
it produces for its success and reputation. This will provide the Jamia with full
flexibility to plan a better future for the members of the Muslim Ummah living in
Europe.

The medium of tuition at the Jamia is English, in line with the lingual background of
the students.
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المقدمة
خالل السنوات األخيرة ،ونظرا لتزايد أعداد المسلمين في أوروبا بشكل ملحوظ ،زادت الحاجة
لوجود مؤسسات تربوية إسالمية لتزويدهم بالعلوم اإلسالمية ،إال انه ورغم وجود عدد من
المؤسسات التربوية التي تعنى بشكل مباشر بالطلبة الذكور؛ فإننا نجد فقرا واضحا بالتركيز
على مدارس اإلناث واللواتي هنّ أمهات المستقبل وهنّ من سيقمن بتربية جيل المسلمين القادم،
ولهذا كانت الحاجة ماسة إلنشاء مدارس إسالمية لإلناث.
وقف مدني ( مدني ترست) هو وقف تربوي إسالمي مسجل رسميا في بريطانيا كجمعية
خيرية ،قام بالتركيز على إنشاء أول مؤسسة تربوية إسالمية للبنات ومقرها مدينة نوتنجهام
تدعى جامعة الهدى ،حيث أن األهالي في أوروبا يشعرون بالتردد بإرسال بناتهم إلى المدارس
الحكومية غير اآلمنة ،وفي حاالت عديدة يجبر األطفال المسلمين على المشاركة في أنشطة غير
إسالمية مثل دروس السباحة المختلطة أو حصص التربية الرياضية المختلطة باللباس
الرياضي غير المحتشم .
جامعة الهدى مؤسسة مستقلة تعتمد على سمعتها الطيبة ( بعد اعتمادها على هللا تعالى) بنوعية
خريجيها ونجاحهم مما يؤدي الى الى مرونة في التخطيط المستقبلي األفضل ألبناء الجالية
اإلسالمية في أوروبا.
من ناحية اللغة ،فإن لغة التدريس المعتمدة هي اللغة االنجليزية تمشيا مع لغة الطالب وخلفياتهم
في البالد ،باإلضافة إلى اللغة العربية.
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he building itself is in excellent
condition and consists of five blocks
covering an area of approximately
75 000 sq.ft. Both the building and
it’s surrounding grounds are well
suited for residential / boarding
purposes.
Jamia Al-Hudaa is located in the
heart of the City of Nottingham in
an area known as Mapperley Park.
This is a quiet and peaceful
residential area.

The location for the Institution is
ideal. The site benefits from the
following important factors:
Privacy within the grounds
Easy access for the community

Good communication links
Secure for the purpose
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مبنى الجامعة
المبنى بحد ذاته بحالة ممتازة ويحتوي على
خمسة بنايات  ،يغطي مساحة مقدارها
 75000قدم مربع  ،كماتحيطه مساحة
خضراء محمية؛ مما يجعل البناء وما يحيطه
من مساحات واسعة مكانا معدا بشكل جيد
ليناسب بيئة التدريس والسكن.
تقع جامعة الهدى في قلب مدينة نوتنجهام في
منطقة مابرلي بارك Mapperley Park
وهي منطقة سكنية هادئة وآمنة وتعتبر من
افضل المناطق في مدينة نوتنجهام وأرقاها.
يعتبر موقع جامعة الهدى مثاليا للعوامل التالية:
•يحافظ على الخصوصية حيث يحاط
باألشجار والسياج.
•سهولة الوصول اليه من قبل الجالية المسلمة
•مواصالت متوفرة بسهولة .
•آمن.
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Jamia Al-Hudaa offers the best residential facilities for female students where custom
made wudu (ablution) facilities are available in all parts of the building, WC, hand drying
and shower facilities are provided. Apart from the residential accommodation, the Jamia
has a beautiful purpose build Prayer hall, designated dining hall, two large halls for study
areas, a garden, an extensive library, gym room, on-site laundry facility (washers, dryers
and ironing rooms) is also available. The site has 2 outdoor play grounds, as well as an
indoor recreational area.
The physical and mental well-being of each student is of importance to the Jamia.
Members of staff are trained to care for students, and students will always find a helping
hand.
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التسهيالت المتوفرة في الجامعة
تقدم جامعة الهدى أفضل التسهيالت للطالبات ،حيث توفر باإلضافة للسكن مكتبة فيها كتب شاملة قيمة،
ومختبرات ،وقاعات حاسوب ،وقاعات واسعة مميزة للصالة والطعام وقاعتان للدراسة وأماكن لغسل
الثياب وتجفيفها وكويها ،كما يوجد عدد كاف من الحمامات ومجففات اليدين بما يناسب عدد الطالبات
والمعلمات؛ كما يتوفر في جامعة الهدى ملعبان خارجيان وملعب داخليّ باإلضافة إلى قاعة تمارين
رياضية ،وكما يظهر في الصور فإن الجامعة محاطة بحدائق جميلة.
بناء الطالبات عقليا وبدنيا هدف مهم من أهدافنا؛ لذلك فإن طواقمنا مدربات على االعتناء بالطالبات
ودائما سيجدن العون المطلوب.
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Jamia Al-Hudaa is located in the heart of the East Midlands accessible from mainland Europe and UK without
any difficulties. This therefore allows easy access to the building by any form of transport be it Air, Rail or
Road.

Air

Rail

Road

The closest airport is East Midlands Airport Nottingham, Leicester,
Derby which is situated 14 miles from the Jamia. International
airports such as Heathrow and Gatwick International are
approximately 125 and 135 miles, respectively.
Nottingham Rail station is less than two miles away from the
Jamia, this allows an easy alternative to long car journeys.
The national coach station lies 2 miles from the Jamia. If traveling
by car, the best route to follow is to come off at junction 25/26 of
the M1, depending on where you are coming from and head for
Nottingham City Centre. From there you take the A60 North
towards Mansfield. After about 1 mile from the City Centre you
arrive at two joint islands (roundabouts), go over the first island
and after 50 yards, turn right at the first set of traffic signals into
Redcliffe Road. Then take the second right into Berkeley Avenue
and Jamia Al-Hudaa is situated at the end of the road.

موقع الجامعة
تقع جامعة الهدى في قلب منطقة ايست ميد الند  East Midlandوسهلة الوصول من أنحاء أوروبا وبريطانيا  ،إذ أنه من الممكن الوصول اليها عن
طريق القطار وبالسيارات والحافالت وجوا.

جوا:

أقرب مطار هو مطار ايست ميدالند (نوتنجها ،ليستر ،ديربي) والذي يبعد 14
ميال عن الجامعة .كما يوجد عدد من المطارات الدولية مثل مطار هيثرو الدولي
ومطار جاتويك الدولي واللذان يبعدان مسافة  125و  135ميل على التوالي.

القطار:

محطة قطارات نوتنجهام تبعد مسافة اقل من ميلين وهذه افضل طريقة للوصول
عوضا عن قيادة السيارة لمسافات طويلة.

الحافالت:

تبعد محطة الحافالت ايضا مسافة ميلين عن الجامعة.

السيارات:

اذا كنت مسافرا بالسيارة فأفضل الطرق هي إما عن طريق تقاطع  25أو تقاطع
 26على طريق  ( M1حسب مكان قدومك) وتوجه نحو مركز المدينة
Nottingham City Centreومن هناك اتبع طريق A60 Northنحو
 Mansfieldبعد ميل واحد من مركز المدينة تصل الى دوار
 Roundaboutاذهب بخط مستقيم ،ببعد  50ياردة ثم استدر لليمين نحو
طريق ريد كليف  Redcliff Roadثم ادخل اليمين الثاني نحو بيركلي افينيو
 Berkeley Avenueحيث تجد جامعة الهدى في نهاية الطريق .

We hope that Inshaa Allah, Jamia Al-Hudaa will become a centre
of excellence that offers Muslims an opportunity to acquire higher
education within the intellectual and spiritual framework of Islam.
Along with this, we aim to provide the best level of teaching and a
high quality of education. We hope that our educational
programmes will foster self-awareness and Taqwa in the
development of the Islamic personality. Academic success is
encouraged in a balanced wholesome environment.

Jamia Al-Hudaa aims to provide the following to all students regardless of their race and
ethnicity:
 An easy, comfortable and relaxed environment where the students can study Islam along with
the subjects recommended to them by the National Curriculum.
 A promise to create a Muslim generation graced with Islamic Tarbiyya, and capable of
conveying the message of Islam through their knowledge and practice.
 A new identity which will keep them attached to their Islamic values.
 A thorough education that will help to equip them with the skills and confidence to face the
realities of adult life and improving their opportunities for future careers.
 An environment in which all students will have the opportunity to develop to their full
potential according to their age, ability, aptitude and interests.
 Jamia Al-Hudaa aims to provide the best education in an Islamic environment through the
knowledge of the Qur’an and Sunnah, and its application thus seeking the pleasure of Allah
(swt).
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نأمل وبإذن هللا أن تصبح جامعة الهدى مركزا للتميز حيث تمنح الفرصة
للمسلمين للحصول على التعليم العالي في إطار فكري وروحيّ إسالميّ ،
وبوجود الطالبات أمانة في أعناقنا فإننا نأمل إعطاءهنّ أفضل مستويات
التعليم ونوعيته.
نأمل أن تكون برامجنا التربوية الحاضنة التي تحتضن وترعى الوعي
الفكريّ والتقوى للشخصية المسلمة باإلضافة إلى النجاح األكاديمي ضمن
بيئة متوازنة.

تهدف جامعة الهدى الى تزويد جميع الطالبات بال استثناء وبغض النظر عن العرق ب:
بيئة سهلة ومريحة وآمنة حيث تستطيع الطالبات دراسة اإلسالم جنبا إلى جنب مع المناهج الحكومية.
الوعد وااللتزام بإنشاء جيل مسلم مربى تربية إسالمية ،قادر على نشر اإلسالم من خالل علمه وعمله.
بناء شخصية متعلقة وملتزمة بالقيم اإلسالمية.
تعليم شامل يسلحهنّ بالمهارات والثقة لمواجهة أعباء الحياة وتحدياتها وزيادة فرص الحصول على عمل.
بيئة تمكن الطالبات من استخراج طاقاتهنّ الكامنة تبعا لعمرهنّ وقدراتهنّ واهتماماتهنّ واستعداداتهنّ .
تزويد الطالبات بأفضل أنواع التعليم في بيئة إسالمية من خالل تعليم أحكام القران الكريم والسنة النبوية
الشريفة وتطبيقاتها وبالتالي الحصول على رضا هللا سبحانه وتعالى.
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Who
is
Jamia
For

We welcome students from the age of 11 years
who wish to study in an Islamic environment, for the
purpose of becoming ‘Aalimas. Students will be
required to reside at the Jamia so that they will be
in an Islamic environment throughout their stay.
This will help to give them good discipline so that
they will be able to practice Islam when they
graduate, In shaa Allah. However, special
arrangements may be made for non-residential
students.
We also welcome 16+ students who wish to
specialise in Islamic Studies or combine this with
other post 16 National Qualifications.
The Jamia is open to all those who share our aims
and wish to attain a good Islamic education as well
as achieving a high standard of state education. As
the Jamia is for girls, security is our prime concern.
Currently we have 24 hour security at the premises.

نرحب بالطالبات من سن  11فما فوق واللواتي يرغبن
بالدراسة في بيئة إسالمية لتصبح (عالمة)ُ ،تطالب الطالبات
باإلقامة بالمدرسة ليكنّ في بيئة إسالمية خالل فترة وجودهنّ
في الجامعة ،هذا يؤدي إلى اكتسابهنّ األخالق اإلسالمية
؛حيث يصبحنّ قادرات على تطبيق تعاليم اإلسالم عند
تخرجهنّ  ،كما يوجد ترتيبات خاصة للطالبات اللواتي ال
يرغبن بالسكن في الجامعة.
كما نرحب بالطالبات من سن  16فما فوق واللواتي يرغبن
بالتخصص في الدراسات اإلسالمية أو يرغبن بدمجه مع
الشهادات الوطنية للطلبة فوق سن  16عاما مثل AS & A
Level
الجامعة مفتوحة لجميع من يشاركنا أهدافنا ويرغب بالحصول
على تربية إسالمية ،كما يرغب بتعلم المناهج الوطنية بشكل
متميز.
وحيث أن الجامعة للطالبات ،فإن األمن والحماية محط اهتمام
أساسيّ لنا ؛ حيث توجد كاميرات مراقبة ونظام امنيّ في
أنحاء المبنى على مدى  24ساعة.

لمن

نقدم
خدماتنا

Together with the seven year intensive ‘Aalima
Programme which all students follow, we also offer
teaching in the National Curriculum up to GCSE level,
A/S A Levels and Diploma (Level 3) in some subjects.
This ensures that your daughter will Inshaa Allah
specialise as an ‘Aalima by acquiring a strong Islamic
Foundation and have the opportunity to qualify in other
areas.

The medium of tuition at the Jamia is English, in line with
the lingual background of the students and Arabic, the
language of the Qur’an.

مع المقرر المكثف (لمدة سبع سنوات) إلعداد العالمة والذي يخضع له
جميع الطالبات ،نقوم أيضا بتدريس المناهج الوطنية الحكومية حتى
مستوى  GCSEومستوى GNVQفي بعض المواضيع؛ هذا
يضمن أن ابنتكم ستكون عالمة بحصولها على التأسيس واإلعداد
اإلسالمي القويّ لهذه الغاية مع القدرة على التخصص بتخصصات
أخرى.

لغة التدريس هي اللغة االنجليزية تماشيا مع اللغة األصلية لسكان البلد
باإلضافة الى اللغة العربية لغة القران .

المقررات
التعليمية

لغة
التدريس

All students will follow the 7 Year ‘Aalima Programme and combine this
with other subjects. The syllabus of this course has been designed by
learned scholars of Islam. The Jamia has qualified and experienced
members of staff who are well acquainted with teaching methods.

7 Years Aalima
Programme 11+

The programme consists of 7 years. See table below.

7 Years

Course of Study

Age of student
(years)
11+

The Islamic Sciences programme will include:
Sciences of Qur’an (Usool-e-Tafsir, Tafsir, Tajweed &
Hifz of Juz 29 & 30), Uloom ul Hadith, Hadith,
Usool-e-Fiqh, Fiqh, Aqeeda, Seerah, Islamic Culture,
Arabic Language & Grammar.

Students will also study the National Curriculum
and will be entered for GCSE’s in the following
National Curriculum
subjects:
Students will be
English, Maths, Science, Arabic, Religious
taught to a high
Education, ICT and Urdu.
standard in their
Students are given additional support in English
and other subjects as and when necessary.
GCSE’s.
Students can also do A Levels and/or a Diploma
(Level 3)

جميع الطالبات سوف يخضعن لهذا البرنامج مع دمجه بمواد أخرى ،منهج هذا
البرنامج أعد من قبل علماء مسلمين متخصصين ومؤهلين  ،ويعمل لدى الجامعة
المعلمات المؤهالت ذوات الخبرة في المواد والتدريس وأساليبه.

البرنامج يمتد لسبع سنوات كما في الجدول التالي:

برنامج تخريج العالمة ( 7سنوات) مستوى منح الدرجة
 7سنوات

مواد الدراسة

برنامج العلوم االسالمية ويتضمن:
علوووم القووران (اصووول التفسووير ،تفسووير ،تجويوود ،حفووظ
عمر الطالبات  11سنة فما
و جووزء  )30علوووم الحووديث ،حووديث،
جووزء29
فوق
اصووول الفقووه ،فقووه ،عقيوودة ،سوويرة ،ثقافووة اسووالمية ،لغووة
عربية ،نحو وصرف
الطالبووووات سوووووف يدرسوووون ايضووووا المنوووواهج الوطنيووووة
ويخضعن المتحان ال  GCSEفي الموواد التاليوة :
لغة انجليزية ،رياضيات ،علوم ،لغوة عربيوة ،دراسوات
المناهج الوطنية
اسالمية ،لغة بنغالية ،أو اوردو ،الحاسوب.
سيتم اعداد الطالبة لمستوى
سوف يتم تقديم دعم للطالبوات بودروس اضوافية باللغوة
عال في GCSE
االنجليزية عند الحاجة.
تسوتطيع الطالبوة تقوديم امتحوانيّ  AS/ ALevelفوي
اللغة العربية ولغات اخرى.

برنامج عالمة لمدة 7
سنوات للطالبات من
سن  11عاما فما فوق
مستويات الطلبة
والمقررات التعليمية:

 مقرر العالمة (3
سنوات ) لمستوى
درجة الدبلوم للطالبات
من سن  16عاما فما
فوق.
 مقرر العالمة ( 7
سنوات ) لمستوى
درجة ا لبكالوريوس
للطالبات من سن 11
عاما فما فوق.
GCSE 

This programme is designed for 16+ students and it consists
of 3 years for Diploma Level and 4 Years for Degree Level.
See table below.

3 Years Aalima
Programme 16+
3 Years

Course of Study

Age of student (years)
16+

This programme will include:
Sciences of Qur’an & Hadith, Fiqh,
History of
Islam, Arabic Language &
Grammar.

A Levels and / or a Diploma (Level 3) in
different subjects

After completing the 3 Year ‘Aalima Programme students will
have attained a sound foundation in the subjects studied.
Students may wish to attend a further booster year after the 3
year course which will convert the Diploma to the ‘Aalima
Programme’ (Degree Level).

هووذا البرنووامج مصوومم للطالبووات موون عموور  16عامووا فمووا فوووق ومدتووه 3
سنوات .يتم منح درجة الدبلوم وفي حالة الرغبة بالحصول على الشهادة
الجامعية (البكالوريوس) فعلى الطالبة أن تدرس سنة رابعة إضافية.

برنامج العالمة لمدة  3سنوات ( شهادة الدبلوم)
 3سنوات

مواد الدراسة

عمر الطالبات
 16عاما فما فوق

هذا البرنامج يتضمن :علوم القران  ،علوم الحيث،
الفقه ،تاريخ االسالم ،لغة عربية ،وقواعد وصرف
 ASو/أو  A Levelفي اللغة العربية ،البنغالية،
االوردو ،االنجليزية

بعد إتمام  3سنوات (برنامج العالمة لمدة  3سنوات ( شهادة الدبلوم)
ستدرس الطالبات مواد إضافية تأسيسية في المواد المطروحة وسوف
يتخصصن في هذه المواد لمدة سنة إضافية للحصول على شهادة جامعية
في برنامج العالمة.

برنامج ( العالمة )
للطالبات من سن 16
عاما فما فوق
مستويات الطلبة والمقررات
التعليمية:

 مقرر العالمة (3
سنوات ) لمستوى
درجة الدبلوم للطالبات
من سن  16عاما فما
فوق.
 مقرر العالمة ( 7
سنوات ) لمستوى
درجة ا لبكالوريوس
للطالبات من سن 11
عاما فما فوق.
GCSE 

Rt Hon John Bercow MP

Speaker of the
House of Commons

“I have been visiting
schools for over 20
years, I have never
come across a
better behaved or
more respectful
group of school
students than I was
fortunate to meet
today.”
10th March 2017

The following entrance requirements will have to be met before a
student can be admitted to any educational course of study at Jamia
Al-Hudaa.
· All students must fill in an Application Form, available from the
Admissions Section, and send it with a non-refundable fee of £25.
· Students will be required to submit a recent school/college
reports as part of their application (at least a reference from
previous school/college head teacher or personal teacher).
· After initial assessment students will be invited for an interview
and/or to undertake an assessment test. Students should be of
average caliber due to the intensive study programme at the Jamia.
Weaker ability students may struggle to cope.
· Prospective students must at least be able to recite the Qur’an
(Nazirah) and have basic Islamic knowledge. It must be borne in
mind that the programme of study is to prepare students to become
‘Aalimas’.
· Successful candidates will be asked to register with the
admissions Section and pay the first academic years fees in advance.
· All students must dress according to Islamic rulings. If the student
is to wear a ‘Shalwar Kamiz’, then the Kamiz should be below knee
length and the Shalwar ‘paencha’ must have a maximum width of 8
inches. The head covering should be a non-transparent black colour.

We do not have any facilities for students with special needs
but we will consider each application on its own merit.

فيما يلي متطلبات القبول التي يجب تحقيقها قبل قبول الطالبة للدراسة في
جامعة الهدى:
•تقوم الطالبة بتعبئة نموذج االلتحاق بالجامعة والموجود لدى القسم اإلداري،
وتقوم بإرسال مبلغ  25جنيها إسترلينيا غير مستردة.
•تطالب الطالبة بإبراز تقرير حديث من مدرستها  /كليتها السابقة ( على األقل
توصية من مدير(ة) مدرستها السابقة أو معلم )
•بعد التقييم األوليّ للطلب ،يتم استدعاء الطالبة للمقابلة و/أو الخضوع
المتحان تقييميّ  ،يجب ان تكون الطالبة ضمن المعدل المقبول نظرا لطبيعة
المواد المكثفة في الجامعة حيث لن تستطيع الطالبات الضعيفات مجاراة
زميالتهنّ .
•الطالبة المرشحة للقبول يجب أن تكون على األقل قادرة على قراءة القرآن
الكريم من المصحف (بالنظر) ولديها معلومات إسالمية أساسية  ،إذ يجب
الوضع في عين االعتبار أن هذا البرنامج إلعداد العالمة.
•الطالبة المقبولة عليها ان تقوم بإكمال إجراءات القبول لدى القسم اإلداريّ
ودفع القسط األول مقدما .
•جميع الطالبات يجب أن يلبسن حسب التعاليم اإلسالمية .إذا كانت الطالبة
ترتدي (سروال قميص) فيجب أن يكون القميص تحت الكعبين ،والسروال
واسعا  8انشات بحد أقصى .كما يجب أن يكون غطاء الرأس اسود اللون
وغير شفاف.
لألسف ،ال يوجد أي تسهيالت للطالبات ذوات االحتياجات الخاصة لكننا ؛ نقوم
بدراسة كل طلب التحاق كل حسب حالته.

متطلبات القبول
Rt Hon John Bercow MP

Speaker of the
House of Commons

“I have been visiting
schools for over 20
years, I have never
come across a
better behaved or
more respectful
group of school
students than I was
fortunate to meet
”today.
10th March 2017

الطالبات ذوات
االحتياجات الخاصة

When the Application Form is received the applicant is put on a
Student Waiting List. The student is then asked to attend an entrance
examination. If the student successfully completes the test, they may
be asked to attend an interview. The student may be accepted on a 4
week trial period where the following will be taken into consideration:
 Behaviour
 Educational standard

 Medical fitness
 Flexibility to adjust in a new environment
At the end of four weeks trial period, if the student is unsuccessful, a
letter of apology is sent to parents/guardians along with the parental
contributions, however, a small amount will be deducted to cover the
first 4 weeks trial period for accommodation. Alternatively, a letter of
acceptance is sent if the student is successful.
Reports and records are requested from the students previous school
(if transferring ).
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اجراءات القبول
عند استالم طلب االلتحاق  ،يتم وضع الطالبة على قائمة االنتظار ،بعدها تحضر
الطالبة للخضوع المتحان ،إذا اجتازت الطالبة االمتحان بنجاح فربما ُتطالب
بالخضوع لمقابلة شخصية.
من الممكن قبول الطالبة لمدة  4أسابيع كفترة تجريبية حيث سيتم اخذ التالي بعين
االعتبار خالل هذه الفترة:
 سلوك الطالبة.
 المستوى التعليمي للطالبة.
 اللياقة الصحية .
 المرونة والقدرة على التأقلم مع البيئة الجديدة.

بعد انتهاء فترة التجربة لمدة  4أسابيع :إن لم تجتز الطالبة الفترة بنجاح يتم إرسال
رسالة اعتذار لوليّ األمر مع إعادة الرسوم المدفوعة مقتطعا منها مبلغا يغطي الفترة
التجريبية .أما إذا نجحت الطالبة فيتم إرسال رسالة قبول لوليّ أمر الطالبة.
كما يجب تزويد الجامعة بتقارير الطالبة وكشوف عالماتها من مدرستها السابقة.
27

Policies & Procedures
Many policies and procedures have been compiled by Jamia Al-Hudaa (under the guidance of
Madni Trust) detailing with the obligations and responsibilities of its employees, students and
other users. All employees, students and other users are required to familiarise themselves with
these policies. The interpretation of these policies rest with the management Committee of
Jamia Al-Hudaa and the responsibility of implementation of these policies lie with the Personnel
Department.
The Management Committee shall meet at least once annually to decide whether to amend the
policies e.g., to incorporate new legislation etc. Where amendments are required, the
committee may appoint a suitable person or persons to facilitate such amendments.
Below are some of the Policies. There are many other policies that are available from the
Office or alternatively visit our website at www.jamiaalhudaa.com

Safeguarding & Child Protection Policy

“Pupils who spoke with inspectors were very
certain that their school and their faith
teaches them to have respect for others. They
are self-confident and articulate” April 2016

Jamia Al-Hudaa emphasises that young people
have the right to be safe, secure and free from
threat. Jamia Al-Hudaa has procedures in place
to help any young person who requests help
and support on a confidential basis, in issues
relating to Child protection. We have a Child
Protection Officer who deals with issues
relating to Child Welfare / Protection.
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السياسات واالجراءات
تم إقرار العديد من السياسات واإلجراءات من قبل جامعة الهدى (تحت إشراف وقف مدني – مدني ترست)-
تفصل واجبات ومسؤوليات الموظفين والطلبة وغيرهم؛ لذا فإن جميع الموظفين والطلبة وغيرهم من جمهور
الجامعة مطالبون بالتعرف على هذه السياسات.
تقع مسؤولية توضيح هذه السياسات على عاتق لجنة اإلدارة في جامعة الهدى ،بينما تقع مسؤولية تطبيق هذه
السياسات على عاتق ادارة شؤون الموظفين.
يجب ان تجتمع لجنة االدارة مرة واحدة في السنة على األقل لتقرر فيما اذا كانت هناك حاجة لتعديل سياسة لتقوم
به ،أو لوضع سياسة جديدة حسب الحاجة ،كما قد تعين اللجنة شخصا مناسبا أو اشخاصا لتسهيل هذه التعديالت.
في األسفل بعض السياسات  ،كما ان هناك العديد منها موجودة في مكاتبنا أو قم بزيارة موقع الجامعة
االلكتروني:
www.jamiaalhudaa.com
سياسة الحماية وحماية الطفل
تؤكد الجامعة على انه من حق الطالبات (وأي شاب أو
فتاة ) ان يكنّ امنات وبعيدات عن التهديد ،ولذا فإن
الجامعة لها اجراءات لمساعدة كل طالبة تطلب
المساعدة او تحتاجها وتقدم لها الدعم بشكل سريع .أما
من ناحية قضايا حماية الطفل فيوجد لدينا (ضابطة
حماية طفل) والتي تتفاعل مع القضايا المتعلقة بالعناية
باالطفال وحمايتهم.
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 ”طالبات السكن يستفدن من العالقة الممتازة مع مشرفات
السكن ”
”نتائج طالبات السكن ممتازة“
” “سلوك طالبات السكن مثالي
(من تقرير األوفستيد عن سكن الطالبات في جامعة الهدى)

Anti-Bullying Policy

“The spiritual, moral, social
and cultural development
of the pupils of all ages is
outstanding.”

Bullying is when a person or a group of people pick on
someone who feel is weaker or in some way different.
Bullying can take the form of name calling, teasing,
mocking, threatening someone, taking money or
property, physical abuse, sexual or racial harassment.
Bullying may make someone feel unhappy, isolated,
hurt, angry, frightened or unsafe. If it carries on for a
longtime, it can be very depressing and even fatal.
Jamia Al-Hudaa’s Anti-Bullying Policy ensures that it
has a responsibility to respond promptly and
effectively to the issues of bullying.

Discipline and Suspensions / Exclusions
Effective procedures have been put into place to ensure that students are well behaved
throughout their time at Jamia Al-Hudaa. Behaviour is exemplary. There are rewards and
sanctions for students. The Jamia’s reward system encourages positive behaviour and
takes many forms such as merits, Bronze, Silver and Gold Awards, prizes, special
mentions, postcards sent home, certificates and trophies. Sanctions such as giving
positive duties and detentions are given to students who misbehave. More serious
offences such as smoking, drug abuse or bullying, may include suspension and even
expulsion. These are rarely used.
30

سياسة (ضد البلطجة والعدوانية)
البلطجة هي أن يقوم شخص أو اكثر بالتسلط على اخر
اضعف منهم .ولها اشكال متعددة مثل االغاظة والسخرية
ومصادرة االموال والممتلكات واالساءة الجسدية واألذى
الجنسي أو العرقي .تجعل البلطجة الفرد غير سعيد ،
معزوال عن المجتمع ،يشعر باالذى ،وغاضبا ،كما يشعر
بالرعب وعدم االمان ،قد تستمر اثار البلطجة لفترة
طويلة وقد تسبب االحباط وربما حتى الهالك .سياسة
جامعة الهدى ضد البلطجة تؤكد على سرعة االستجابة
والتفاعل بفعالية مع الحاالت المماثلة.

السياسات
واالجراءات
يتقدم الطلبة من جميع االعمار
روحيا واخالقيا واجتماعيا
وثقافيا بشكل ممتاز

سياسة االنضباط وتعليق الدراسة والفصل
اجراءات فاعلة وضعت للتأكد من سلوك الطالبات القويم خالل فترة وجودهن في الجامعة ،هناك جوائز أو
عقوبات للطالبات  ،فنظام مكافآت الجامعة للطالبات يشجعهن على السلوك االيجابي وله أشكال عديدة مثل
الجوائز والميداليات البرونزية والفضية والذهبية ،وضع اسمائهن على لوحة الشرف ،ارسال بطاقات شكر
لبيوتهن ،شهادات تقدير وكؤوس .أما في حالة السلوك المخالف أو السيء فيكون الجزاء بإعطاء الواجبات أو
المهام اإلضافية ،وأحيانا يتمثل بحرمان الطالبة من االستراحة تبعا لطبيعة السلوك المخالف.

السلوكيات األكثر سوء مثل التدخين والمخدرات والبلطجة قد تؤدي الى الفصل المؤقت أو حتى الطرد من
الجامعة ،وهلل الحمد فإن مثل هذه الحاالت قلما تحدث في الجامعة.
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Al-Hudaa Primary
&
Nursery School
 High standards in National Curriculum and Islamic  Full-time Primary & Nursery education for boys &
Sciences Affordable for all
girls from age of 5 to11
 Curriculum Meets your and your child needs

 Located in a quite part of Nottingham

 Child Welfare paramount

 Housed in a beautiful building

 Small Classes

 High quality learning

 Family feel

 Teachers are role models

 Caring/Nursing environment

 Range of activities and facilities

(0115) 969 0800

(0115) 969 0818

admin@alhudaaprimary.co.uk

admin@alhudaanursery.co.uk

www.alhudaaprimary.co.uk

www.alhudaanursery.co.uk
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Pay Into Our Account
اإليداع بحسابنا البنكي

Donations
التبرعات

National Westminster Bank
Account Name - Madni Trust
Account Number 22521968
Sort Code 60-11-33
IBAN: GB67NWBK60113322521968
SWIFT: NWBKGB2L60113322521968

Credit/Debit Card Donations
الدفع بالبطاقة االئتمانية
From our web site (Sponsorship/One off Payments) or
www.cafonline.org
 دفع أو من خالل الموقع/ )في موقع الجامعة االلكتروني اختر كفالة (دعم

Cheques
الشيكات
Cheques made payable to ‘Madni Trust’ - يرجى كتابة الشيك باسم
Please post to: Forest House, Berkeley Avenue, Mapperley Park,
Nottingham, NG3 5TT

Direct Debit Mandate
تفويض الخصم المباشر من حسابكم
Please request a direct debit mandate form –
:يرجى طلب نموذج الخصم المباشر عن طريق
Telephone – 01159690800
Email - admin@madnitrust.com

Sponsor a Student
كفالة طالب
Email - admin@madnitrust.com for more information

شكرا لدعمكم وجزاكم هللا خيرا

We thank you for your support

Serving You to Serve Allah

Another initiative of Madni Trust

l i n e
t h i s
a l o n g
t e a r

Yes, you can count on my regular

£10

£20

£30

monthly gift / donation of:

£100

£200

Others £

£50

Name(s) of Account Holder(s):

Address:
Postcode:

E-mail Address:

To the Manager of (Name of your bank or building society):
Address:
Postcode:
Bank Sort Code:

Account No:

Please pay the above amount each month starting from (date)
until you receive
further notice in writing from me/us to NatWest Bank A/C No. 22521968, sort code 60-11-33 to
the effect of Madni Trust
[for Madni Trust use only ref.
]
Gift Aid
Declaration

Signature(s):

I am a UK tax payer and wish Madni trust to reclaim tax on all donations, I have made since
06/04/2010 and hereafter until further notice. (Please tick if appropriate)

Date:

F O R M

P l e a s e

“Jamia Al-Hudaa”

S P O N S O R S H I P

Use this form to become a sponsor for

Please send the completed form to Jamia Al-Hudaa, Forest House, Berkeley Avenue, Nottingham, NG3 5TT
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Education for All

Salaat Facilities

Day School Evening Maktab

0044 (0)114 243 8000

Dawa Activities Funeral Service

Al-Huda Academy
Ouseburn Croft,
Darnall,
Sheffield, S9 3FY

