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توزي    ع 
 المتطلبات

عدد 
 األسئلة

ة 
ّ
مد

 االمتحان
 موعد 

 (الفصل األول)
 موعد )ب(

(  
 
 (الفصل الثان

 مالحظات الساعة 

 جزء
 )عّم( كامال

50  
 سؤاال

 السبتيوم  دقيقة  60
19 \2 \2022 

 يوم السبت
4 \6 \2022 

خصصات 19:00- 18:00
ّ
 لجميع الت

ومن ضمنهم 
 الخريجي   

 جزء
 )تبارك( كامال

50  
 سؤاال

 السبتيوم  دقيقة  60
12 \3 \2022 

 يوم السبت
18 \6 \2022 

خصصات 19:00- 18:00
ّ
 لجميع الت

ومن ضمنهم 
 الخريجي   

 جزء
)قد سمع( 

 كامال

50  
 سؤاال

 اإلثني   يوم  دقيقة  60
21 \2 \2022 

 اإلثني   يوم 
20 \6 \2022 

لطالب تخصص  19:00- 18:00
يعة واللغة  الشر

العربية ومن ضمنهم 
 خريج   هذا القسم

 سورة
 )النور( كاملة

50  
 سؤاال

 الثالثاءيوم  دقيقة  60
1 \3 \2022 

 الثالثاءيوم 
21 \6 \2022 

لطالب تخصص  19:00- 18:00
يعة واللغة  الشر

العربية ومن ضمنهم 
 خريج   هذا القسم

سورة 
 )السجدة(كاملة

50  
 سؤاال

 يوم السبت دقيقة  60
26 \2 \2022 

 الخميسيوم 
30 \6 \2022 

لطالب تخصص  19:00- 18:00
يعة واللغة  الشر

العربية ومن ضمنهم 
 خريج   هذا القسم

 سورة
 )يس( كاملة

50  
 سؤاال

 يوم االثني    دقيقة  60
28 \2 \2022 

 يوم اإلثني   
27 \6 \2022 

لطالب تخصص  19:00- 18:00
يعة واللغة  الشر

العربية ومن ضمنهم 
 خريج   هذا القسم

  من 
 
الجزء الثان

)سورة البقرة( 
 كامال

50  
 سؤاال

 يوم الثالثاء دقيقة  60
22 \2 \2022 

 الثالثاءيوم 
28 \6 \2022 

تخصص لطالب  19:00- 18:00
يعة واللغة  الشر

العربية ومن ضمنهم 
 خريج   هذا القسم

 سورة
 )الكهف( كاملة 

50  
 سؤاال

 السبتيوم  دقيقة  60
5 \3 \2022 

 الخميسيوم 
23 \6 \2022 

لطالب تخصص  19:00- 18:00
يعة واللغة  الشر

العربية ومن ضمنهم 
 خريج   هذا القسم

 سورة 
 )مريم( كاملة

50  
 سؤاال

 الثالثاءيوم  دقيقة  60
28 \3 \2022 

 الثالثاءيوم 
7 \6 \2022 

لطالب تخصص  19:00- 18:00
يعة واللغة  الشر

العربية ومن ضمنهم 
 خريج   هذا القسم
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عدد  توزي    ع المتطلبات
 األسئلة

ة االمتحان
ّ
 مالحظات مد

1

 جزء
 )عّم( كامال

خصصات  دقيقة  60 سؤاال  50
ّ
لجميع الت

ومن ضمنهم 
 الخريجي   

 جزء
 )تبارك( كامال

سؤاال  50 خصصات  دقيقة  60 
ّ
لجميع الت

ومن ضمنهم 
 الخريجي   

2

 جزء
 )قد سمع( كامال

سؤاال  50 يعة  دقيقة  60  تخصص الشر
فقط  واللغة العربية

ومن ضمنهم خريج   
 هذا القسم

 سورة
 )النور( كاملة

سؤاال  50 يعة  دقيقة  60  تخصص الشر
فقط  واللغة العربية

ومن ضمنهم خريج   
 هذا القسم

سورة 
 )السجدة(كاملة

سؤاال  50 يعة  دقيقة  60  تخصص الشر
فقط  العربيةواللغة 

ومن ضمنهم خريج   
 هذا القسم

 سورة
 )يس( كاملة

سؤاال  50 يعة  دقيقة  60  تخصص الشر
فقط  واللغة العربية

ومن ضمنهم خريج   
 هذا القسم

3  

  من 
 
الجزء الثان

 )سورة البقرة( كامال

سؤاال  50 يعة  دقيقة  60  تخصص الشر
فقط  واللغة العربية

ضمنهم خريج   ومن 
 هذا القسم

 سورة
 )الكهف( كاملة 

سؤاال  50 يعة  دقيقة  60  تخصص الشر
فقط  واللغة العربية

ومن ضمنهم خريج   
 هذا القسم

 سورة 
 )مريم( كاملة

سؤاال  50 يعة  دقيقة  60  تخصص الشر
فقط  واللغة العربية

ومن ضمنهم خريج   
 هذا القسم



 مالحظة: 

  الجدول  (1
 
فقط المتحان التسميع المحوسب التواري    خ والمواعيد المعلنة ف

 للقرآن الكريم. 

  أي تاري    خ مناسب له من التواري    خ  (2
 
م للمطلوب منه ف

ّ
قد

ّ
يحق للطالب/ة الت

 .  
 
 المعلنة للفصل األول أو الفصل الثان

لزم طالب المساق بتسميع  (3
ُ
/ة المساق ووفق ما يراه مناسًبا، أن ي يحق لمحاض 

  الفصل األول. )مثال جزء عّم الفصل األول + جزء تبارك 
 
جزء من المتطلبات ف

  .)  
 
 الفصل الثان

ة، و  (4
ّ
امتحان أحكام متطلبات مساق التالوة األخرى )التقرير عن قيمة تربوي

علن عنه (التجويد
ُ
   ا ي

 
ة  ف

ّ
راس  األول بداي

ّ
   / الفصل الد

 
عىل مودل المساق الثان

 ة المساق فقط. \ من قبل محاض  

سميع للقرآن الكريم امتحان   (5
ّ
  محوسًبا عىل منظومة المودل. سيكون الت

وتجهي   حاسوبه قبل بداية ة الدخول لالمتحان عىل المودل، \ يجب عىل الطالب (6

ة دقائق ا بغض النظر عن االمتحان عىل األقل بعشر
ً
. )ال يوجد إضافة وقت مطلق

 األسباب(. 

راسّية األوىل حتى  (7
ّ
الطالب المنتظمي   المتسجلي   لمساق التالوة من الّسنة الد

راسّية الثالثة، 
ّ
 . ال حاجة للتسجيل المسبق لالمتحانالّسنة الد

، ال حاجة - إكمال واجبات -الطالب الخريجي   المتسجلي   لمساق التالوة  (8

 . جيل المسبق لالمتحانللتس

 

 مساقات التالوة والتجويد )التسميع المحوسب(،لجميع االمتحان سيكون  (9

 و 
ّ
ي ومن ضمنهم الخريجي   ب لجميع الطل

 
التواري    خ المحددة فقط خالل العام ف

راسي 
ّ
بط، . 2021- 2202الد

ّ
ب بالض

ّ
  الساعة المحددة لكل متطل

 
 عي  وف

  المكان المخصص لكل مس
 
 توى. منظومة المودل ف

 

م  (10
ّ
رصد بعد مرور سبعة أيام من موعد االمتحان الذي تقد

ُ
عالمة االمتحان ت

 . ة/ له الطالب

اضات عىل عالمة االمتحان المحوسب.   (11  ال مجال لتقديم االعتر

ي امتحان التسميع المحوسب (12
 
لجميع  للقرآن الكريم، عالمة النجاح ف

ي  جميع المستويات و 
 
الخريجي    الطالب التخصصات ومن ضمنهم كلالطالب ف

( :  %(. 70وطالب المالءمات هي

م  تقع المسؤولية عىل عاتقه، ولن يتم اإلعالن المعلنة د يالمواعبالطالب الذي ال يلتر 

  نهايةعن مواعيد جديدة حتر 
ّ
 .2021 – 2022راس  العام الد

 قسم الدراسات اإلسالمية - راجي   لكم دوام التوفيق والنجاح


