
 

   
 

 أصول الدين:* منهج القرآن الكريم يف كلية 

( في مقرر تالوة القرآن، 100الدرجة من )في تخصص أصول الدين ترصد للطالب  ❖
 ( درجة في مقرر حفظ القرآن.100و)

 

 

  

 إلى من اسم المقرر المستوى

 األول 
 نهاية الجزء الرابع الجزء األول (118قرا) مقرر تالوة القرآن

 نهاية الجزء الثالثين الجزء التاسع والعشرين (119قرا) مقرر حفظ القرآن

 الثاني 
 نهاية الجزء الثامن الجزء الخامس (132قرا) مقرر تالوة القرآن

 نهاية الجزء الثامن والعشرين الجزء السابع والعشرين (142قرا) القرآنمقرر حفظ 

 الثالث

 نهاية الجزء الثاني عشر الجزء التاسع  (123قرا) مقرر تالوة القرآن

 الجزء الخامس والعشرين (133قرا) مقرر حفظ القرآن
نهاية الجزء السادس 

 والعشرين

 الرابع
 نهاية الجزء السابع عشر الجزء الثالث عشر (124قرا) مقرر تالوة القرآن

 الجزء الرابع والعشرون (134قرا) مقرر حفظ القرآن

 الخامس
 الجزء الثامن عشر (125قرا) مقرر تالوة القرآن

نهاية الجزء الثاني 

 والعشرين

 الجزء الثالث والعشرون (135قرا) مقرر حفظ القرآن



 

 
  - احملاسبة -االقتصاد  -إدارة األعمال -اللغة العربية  -)الشريعة منهج القرآن الكريم يف الكليات* 

 األنظمة(: 

يتم اختبار الطالب في مقطعين من الحفظ ومقطع تالوة في وقت واحد وترصد له الدرجة  ❖
 (.100من )

 

  

 إلى من نوع المقرر  المستوى

 األول 

 101قرا

 )الفتح(آخر سورة  أول سورة )يس(  مقرر التالوة

 (21إلى نهاية الجزء األول الوجه ) ةأول سورة الفاتح  مقرر الحفظ

 الثاني 

 151قرا

 آخر سورة )الناس( أول سورة )الحجرات( مقرر التالوة

 (41إلى نهاية الجزء الوجه ) ( 22من بداية الجزء الثاني الوجه ) مقرر الحفظ

 الثالث

 201قرا

 نهاية سورة )النمل( )مريم( أول سورة  مقرر التالوة

 (62إلى نهاية الجزء الوجه ) (42من بداية الجزء الثالث الوجه ) مقرر الحفظ

 الرابع

 251قرا

 آخر سورة )فاطر( أول سورة )القصص( مقرر التالوة

 (81إلى نهاية الجزء الوجه ) (62من بداية الجزء الرابع الوجه ) مقرر الحفظ

 الخامس

 301قرا

 آخر سورة )هود(  أول سورة )األعراف( التالوةمقرر 

 ( 101إلى نهاية الجزء الوجه ) (82من بداية الجزء الخامس الوجه ) مقرر الحفظ

 السادس

 351قرا

 آخر سورة )الكهف( أول سورة )يوسف(  مقرر التالوة

 ( 121إلى نهاية الجزء الوجه ) (102من بداية الجزء السادس الوجه ) مقرر الحفظ

 السابع

 401قرا

 نهاية سورة )آل عمران( أول سورة )البقرة( مقرر التالوة

 ( 141إلى نهاية الجزء الوجه ) (121من بداية الجزء السابع الوجه ) مقرر الحفظ

 الثامن

 451قرا

 نهاية سورة )األنعام( أول سورة )النساء( مقرر التالوة

 ( 161إلى نهاية الجزء الوجه ) (142)من بداية الجزء الثامن الوجه  مقرر الحفظ



 

 

 * منهج القرآن الكريم يف كلية الدعوة:

   

في وقت واحد وترصد  يتم اختبار الطالب في مقطعين من الحفظ ومقطع تالوة   ❖
 (. 100له الدرجة من )

 

 

 إلى من نوع المقرر  المستوى

 األول 

 100قرا

 آخر سورة )الفتح( أول سورة )يس(  مقرر التالوة

 (21إلى نهاية الجزء األول الوجه ) ةأول سورة الفاتح  الحفظمقرر 

 الثاني 

 150قرا

 آخر سورة )الناس( أول سورة )الحجرات( مقرر التالوة

 (41إلى نهاية الجزء الوجه ) ( 22من بداية الجزء الثاني الوجه ) مقرر الحفظ

 الثالث

 200قرا

 )النمل(نهاية سورة  أول سورة )مريم(  مقرر التالوة

 (62إلى نهاية الجزء الوجه ) (42من بداية الجزء الثالث الوجه ) مقرر الحفظ

 الرابع

 250قرا

 آخر سورة )فاطر( أول سورة )القصص( مقرر التالوة

 (81إلى نهاية الجزء الوجه ) (62من بداية الجزء الرابع الوجه ) مقرر الحفظ

 الخامس

 300قرا

 آخر سورة )هود(  )األعراف(أول سورة  مقرر التالوة

 ( 101إلى نهاية الجزء الوجه ) (82من بداية الجزء الخامس الوجه ) مقرر الحفظ

 السادس

 350قرا

 آخر سورة )الكهف( أول سورة )يوسف(  مقرر التالوة

 ( 121إلى نهاية الجزء الوجه ) (102من بداية الجزء السادس الوجه ) مقرر الحفظ

 السابع

 400قرا

 نهاية سورة )آل عمران( أول سورة )البقرة( مقرر التالوة

 ( 141إلى نهاية الجزء الوجه ) (121من بداية الجزء السابع الوجه ) مقرر الحفظ

 الثامن

 450قرا

 نهاية سورة )األنعام( أول سورة )النساء( مقرر التالوة

 ( 161الجزء الوجه )إلى نهاية  (142من بداية الجزء الثامن الوجه ) مقرر الحفظ


