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موا لالمتحانات السابقة ) موعد  (1
ّ
ة لجميع الطلبة الذين لم يتقد ًيا وكفرصة أخبر

ّ
ا نهائ

ً
ي موعد

 
يعتبر هذا الموعد االستثنائ

 أ + ب + خاص(، أو رسبوا فيها. 

ي  \ الطالب (2
 
م لهذا الموعد ) االستثنائ

ّ
ظر عن األسباب أو الظروف، فإن عذره غبر ة الذي يرسب، أو ال يتقد

ّ
(، وبغض الن

لزم بالتسجيل للمساق من جديد وفق الخطة الجديدة لمساقات التالوة والتجويد. 
ُ
 مقبول، وعليه ي

ي الجدول  (3
 
ي الساعة المذكورة ف

 
ي مساقات التالوة والحفظ ف

 
ي جميع التواري    خ ولجميع المستويات ف

 
سيتم االمتحان ف

ي  ( 19:00 – 18:00) أعاله
 
 المكان المخصص لكل مستوى أو متطلب من المتطلبات. ف

قنّية قبل بدأ االمتحان برب  ع ساعة عىل األقل(
ّ
خول للمنظومة وفحص األمور الت

ّ
 )يرجر الد

 

 (استثنائي خاص موعد)التّسميع للقرآن الكريم المحوسبة  امتحانات موعد

توزيع 

 المتطلبات
 مالحظات الساعة خاص موعد

( عمّ )جزء 
 كامال

29 \11 \2020 18:00 - 19:00 
لجميع الطالب ومن ضمنهم 

 الخريجين

( تبارك)جزء 
 كامال

30 \11 \2020 18:00 - 19:00 
لجميع الطالب ومن ضمنهم 

 الخريجين

( قد سمع)جزء 
 كامال

1 \12 \2020 18:00 - 19:00 

لجميع الطالب في تخصص 

الشريعة واللغة العربية ومن 

 ضمنهم الخريجين

( النور)سورة 
 كاملة

2 \12 \2020 18:00 - 19:00 
لجميع الطالب في تخصص 

الشريعة واللغة العربية ومن 

 ضمنهم الخريجين



سورة 

 كاملة(السجدة)
3 \12 \2020 18:00 - 19:00 

لجميع الطالب في تخصص 

الشريعة واللغة العربية ومن 

 ضمنهم الخريجين

 (يس)سورة 
 كاملة

4 \12 \2020 18:00 - 19:00 
الطالب في تخصص لجميع 

الشريعة واللغة العربية ومن 

 ضمنهم الخريجين

الجزء الثاني 

سورة )من 

 كامال( البقرة
5 \12 \2020 18:00 - 19:00 

لجميع الطالب في تخصص 

الشريعة واللغة العربية ومن 

 ضمنهم الخريجين

( الكهف)سورة 
 كاملة

6 \12 \2020 18:00 - 19:00 
لجميع الطالب في تخصص 

واللغة العربية ومن الشريعة 

 ضمنهم الخريجين

( مريم)سورة 
 كاملة

7 \12 \2020 18:00 - 19:00 
لجميع الطالب في تخصص 

الشريعة واللغة العربية ومن 

 ضمنهم الخريجين

 

جاح للجميع
ّ
 نرجو التوفيق والن

راسات اإلسالمّية
ّ
 قسم الد


