الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف
الشؤون التعليمية – قسم الدورات ِ
وخدمة اجملتمع
استمارة التسجيل واملقابلت الشخصيتلدورة الشيخ /علي به حممل العتيبي –رحمه هللا تعالى -الثاويت عشرة حلفظ
القرآن الكرين لعام 3414هـ

 أ  -معلومات عامة عن المشارك:
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............................................................

رقم اذلوية................................................/تارخيها............................................/مصدرها/

........................................

اجلوال......................................................../ادلؤهل ............................................................................/العمل/

...............................................................................

مقدار احلفظ..................................................................................................../هل سبق لك ادلشاركة يف الدورة ادلكثفة  ال  نعم
إذا كانت اإلجابة بنعم ففي أي مستوى شاركت/

................................................................................................................................................................

العنوان /داخل الطائف احلي( ) .......................................................................خارج الطائف مدينة( )..............................................................
ادلستوى الذي ترغب فيه 5 :أجزاء 01أجزاء 01جزء 01جزءمراجعة القرآن الكرمي حلقة اإلسناد واإلقراء
 ب:عناصر التقييم:
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األول
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احلفظ
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مالحظة :خيترب الـدارس يف صفحة مـن غري حفظه السابق حيفظها خالل  05دقيقة
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التالوة النظرية
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 عضو جلنة ادلقابلة االسم:
التوقيع ....................................................................... :التاريخ/

.....................................................................................................................

/

/

00هـ

اجملموع

011

نتيجة الدارس النهائية:
...................................................................................................................................... .......................................................................................................................................
.................................................................................. .................................................................... .......................................................................................................................

ادلشرف التعليمي/

..............................................................................

 ج  -شروط القبول والتسجيل:

التوقيع/

...........................................................................................

أقلب الصفحة<<<

-0

أن تكون لدى ادلتقدم الرغبة يف حفظ كتاب هللا تعاىل كامالً.
تبدأ الدورة من يوم السبت ادلوافق  7/00إلـى يوم اخلميس ادلوافق 0000/9/01هـ.

-0

أن يكون ادلتقدم متفرغاً تفرغاً تاماً طيلة أيام الدورة حسب ادلستوى الذي يرغب فيه .

-1

أن يلتزم ادلتقدم بضوابط الدورة وشروطها.

-0
-0

أن جيتاز ادلتقدم ادلقابلة الشخصية بنجاح .

-5

أن يكون عمر ادلتقدم (  ) 01سنة فما فوق أو الصف الثالث الثانوي.

-7

إحضار صورة من شهادة احلفظ دلن سبق له احلفظللقبول يف حلقات ادلراجعة واإلسناد.

-9

يشرتط حلفظ  01جزءاً أن يكون ادلتقدم حافظاً خلمسة أجزاء على األقل مع إثبات ذلك .

-1

يشرتط حلفظ القرآن الكرمي كامالً أن يكون ادلتقدم حافظاً لسبعة أجزاء على األقل مع إثبات ذلك.

 -01يشرتط حلفظ  01أجزاء أن يكون ادلتقدم حافظاً جلزأين على األقل مع إثبات ذلك.

 -00أن ال يكون ادلتقدم قد سبق له احلصول على شهادة حفظ القرآن الكرمي كامالً مـن أي جهـة بادلملكـة العربيـة السـعودية بالنسـبة
للمستويات األول والثاين والثالث وحيق له دخول حلقة ادلراجعة أو اإلسناد.

 -00ال حيق للمشارك ادلطالبة بشهادة الدورة إذا مضى على موعد تسليمها أكثر من ستة أشهر.
-0

 د /ضوابط الدورة:
حفظ ومراجعة ادلنهج ادلقرر يومياً.

-0

أال يتجاوز غياب الدارس أكثر من 1أيام طيلة أيام الدورة ،أي مبعدل  %01من مدة الدورة.

-0

االلتزام باآلداب واألخالق والسلوكيات احلسنة.

-0

-5
-1
-7

اجتياز االختبار األسبوعي دلا م حفظه خالل األسبوع.

االلتزام مبواعيد الدوام اليومي يف الفرتتني.

ال يسمح قبول الدارس يف حلقات اإلسناد إال بعد اختبار يف كامل القرآن الكرمي خالل األسبوع األول من الدورة.

إذا مل يتم الدارس حبلقة اإلسناد ختمه كاملة خالل فرتة الدورة ال دينح اإلجازة.

أتعهـ ــد أنـ ــا الـ ــدارس................................................................................................................................./بـ ــقن قـ ــد أطلعـ ــت علـ ــى شـ ــروط و ـ ــوابط
دورةالشيخ /علي بن حممل العتييب –رمحه هللا تعـاىل -ادلكثفـة الصـيفية احلاديـة عشـرحلفظ القـرآن الكـرمي لعـام 0000ه ـ ،وأتعهـد بـااللتزام

الكامل مبا ورد فيها.

وهللا ويل التوفيق..

االسم/

..........................................................................................

التوقيع/
التاريخ/

..........................................................................................

/

/

000هـ

