
 المستوى األول                (حفظ القران الكريمل)النجمية الخمسية  طة خال                       
 نقاط هامة:

   خمس سنوات.البرنامج : مدة و , سنة كاملة: مستوىال مدةهذا البرنامج عبارة عن خمس مستويات  -
 ) خصص السبت لمتابعة خطتك (  يومي )الجمعة والسبت( .  ويشترط حفظها وإتقانها تماماً   *  نجمة * ربع الحزب حفظ كل أسبوع -
 .( , في السيارة )في الصالة , قبل النوم , في الحلقةلمدة خمسة أيام  )ربع الحزب( يومياً طيلة األسبوعع وتكرار النجمة ييتم تسم -
 أن تراجع. ومع زيادة المحفوظ ضع لك ورد يومي بحيث ال يمر األسبوع دونه لمراجعة ما حفظته طريقة المراجعة:  خصص ساعة يومي -
ً  يصبحوهكذا حتى  فيصبح وردك اليومي : جزء  وفي العام التالي : جزءان جزاء أفي نهاية العام بإذن هللا تحفظ ستة  -  خمسة أجزاء يوميا

 

 6الجزء  5الجزء  4الجزء  3الجزء  2الجزء  1الجزء  المستوى األول

 

 1الجزء                  هـ1439/  1شهر * 

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
 74 إلى :   60من:    البقرةسورة:  59 إلى :  44من:     البقرةسورة:  43 إلى :   26من:      البقرةسورة:  25 إلى :   1من:      البقرةسورة: 

 1الجزء                 هـ1439/  2شهر *   

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
 141 إلى :   124:    البقرةسورة:  123 إلى : 106:      البقرةسورة:  105 إلى :   92من:      البقرةسورة:  91 إلى :   75من:      البقرةسورة: 

 2لجزء ا                هـ1439/  3شهر * 

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
 202 إلى :   189:   البقرة سورة:  188 إلى :   177:   البقرة سورة:  176 إلى :   158:   البقرة سورة:  157 إلى :   142:   البقرة سورة: 

  2الجزء                 هـ1439/  4شهر *  

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني لاألسبوع األو
 252 إلى :   243:   البقرة سورة:  242 إلى :   233:   البقرة سورة:  232 إلى :   219:   البقرة سورة:  218 إلى :   203:   البقرة سورة: 

 3الجزء                 هـ1439/  5شهر * 

 األسبوع الرابع وع الثالثاألسب األسبوع الثاني األسبوع األول
 14ال عمران:         283البقرة  282 إلى :  272من: البقرة سورة:  271 إلى :  263من:    البقرةسورة:  262 إلى :   253من: البقرة سورة: 

 3الجزء                 هـ1439/  6شهر * 

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
 92 إلى :   75:    آل عمرانسورة:     74إلى :   52:    آل عمرانسورة:     51إلى :   33:    آل عمران  سورة:  32 إلى :   15:    آل عمرانسورة: 

 4الجزء                 هـ1439/  7شهر * 

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
 170 إلى : 153 :  آل عمرانسورة:  152إلى : 134 :  آل عمرانسورة:  133إلى :  113:   آل عمرانسورة:  112 إلى : 93:    آل عمرانسورة: 

 4الجزء                 هـ1439/  8شهر * 

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
 23إلى :    12:النساء  منسورة:  11إلى :    1:النساء  منسورة:  200إلى :  186:   عمرانآل سورة:  185 إلى :  170:  آل عمرانسورة: 

 5الجزء                 هـ1439/  9شهر * 

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
 87إلى :    74:النساء  منسورة:  73إلى :   58:نساء  منالسورة:  57إلى :    36:النساء  منسورة:  35إلى :    24:النساء  منسورة: 

 5الجزء                 هـ1439/  10شهر * 

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
 147إلى :  135:النساء  منسورة:  134إلى : 114:النساء  منسورة:  113إلى :    100:النساء  منسورة:  99إلى :    88:النساء  منسورة: 

 6الجزء                 هـ1439/  11شهر * 

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
 26إلى :    12:المائدة  منسورة:  11إلى :    1:المائدة  منسورة:  176إلى : 163:النساء  منسورة:  162إلى :    148:النساء  منسورة: 

 7الجزء                 هـ1439/  12شهر  *

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
 81إلى :    67:المائدة  منسورة:  66إلى :    51:المائدة  منسورة:  50إلى :    41:المائدة  منسورة:  40إلى :    27:المائدة  منسورة: 



 ثانيالمستوى ال                (حفظ القران الكريمل)النجمية الخمسية  خطة ال                       
 نقاط هامة:

   خمس سنوات.البرنامج : مدة و , سنة كاملة: مستوىال مدةهذا البرنامج عبارة عن خمس مستويات  -
 ) خصص السبت لمتابعة خطتك (  يومي )الجمعة والسبت( .  ويشترط حفظها وإتقانها تماماً   *  نجمة * ربع الحزب حفظ كل أسبوع -
 .( , في السيارة )في الصالة , قبل النوم , في الحلقةلمدة خمسة أيام  بع الحزب( يومياً طيلة األسبوع)رع وتكرار النجمة ييتم تسم -
 طريقة المراجعة:  خصص ساعة يوميا لمراجعة ما حفظته  ومع زيادة المحفوظ ضع لك ورد يومي بحيث ال يمر األسبوع دون أن تراجع. -
ً  يصبحوهكذا حتى  بح وردك اليومي : جزء  وفي العام التالي : جزءان فيصفي نهاية العام بإذن هللا تحفظ ستة أجزاء  -  خمسة أجزاء يوميا

 

 12الجزء  11الجزء  10الجزء  9الجزء  8الجزء  7الجزء  الثانيالمستوى 
 

 7الجزء                  هـ1440/  1شهر * 

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
 35 إلى :   13من:    نعاماألسورة:  12 األنعام:   120 : 109 المائدة 108 إلى :  97من:     المائدةسورة:  96 إلى :  82من:     مائدةالسورة: 

 7الجزء                 هـ1440/  2شهر *   

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
 110 إلى :   95من:    األنعامسورة:  94 إلى :   74من:    األنعامسورة:  73 إلى :   86من:    األنعامسورة:  85 إلى :   36من:    األنعامسورة: 

 8لجزء ا                هـ1440/  3شهر * 

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
 165 إلى :   151:   األنعام سورة:  150 إلى :   141:   األنعام سورة:  140 إلى :   127:   األنعام سورة:  126 إلى :   111:    نعاماألسورة: 

  8الجزء                 هـ1440/  4شهر *  

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األولاألسبوع 
 87 إلى :    65:  األعرافسورة:  64 إلى :   47: األعرافسورة:  46 إلى :   31:  األعرافسورة:  30 إلى :     1:  عرافاألسورة: 

 9الجزء                 هـ1440/  5شهر * 

 األسبوع الرابع لثاألسبوع الثا األسبوع الثاني األسبوع األول
 170 إلى :  156:   األعرافسورة:  155 إلى :  142:  األعرافسورة:  141 إلى :  117:   األعرافسورة:  116 إلى :   88:  األعرافسورة: 

 9الجزء                 هـ1440/  6شهر * 

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
 40 إلى :   22: األنفال  منسورة:  21 إلى :   1: األنفال  منسورة:  206 إلى :  189:   األعرافسورة:  188 إلى :  171:   عرافاألسورة: 

 10الجزء                 هـ1440/  7شهر * 

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
 33 إلى : 19 :  التوبة سورة:  18إلى : 1 : من التوبةسورة:  75 إلى :   61: األنفال  منسورة:  60 إلى :   41: األنفال  منسورة: 

 10الجزء                 هـ1440/  8شهر * 

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
 92 إلى :   75 :  التوبة سورة:  74إلى :   60 : من التوبةورة: س 59 إلى :   46 :  التوبة سورة:  45إلى :   34 : من التوبةسورة: 

 11هـ                الجزء 1440/  9* شهر 

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
 25إلى :    11:يونس  منسورة:  10يونس: 129: 122التوبةسورة: 121إلى :    111:التوبة  منسورة:  110إلى :    93:التوبة  منسورة: 

 11هـ                الجزء 1440/  10* شهر 

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
 109إلى :    90:يونس  منسورة:  89إلى :    71:يونس  منسورة:  70إلى :    53:يونس  منسورة:  52إلى :    26:يونس  منسورة: 

 12هـ                الجزء 1440/  11ر * شه

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
 83إلى :    61:هود  منسورة:  60إلى :    41:هود  منسورة:  40إلى :    24:هود  منسورة:  23إلى :    1:هود  منسورة: 

 12هـ                الجزء 1440/  12* شهر 

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني سبوع األولاأل
 52إلى :    30:هود  منسورة:  29إلى :    1:يوسف  منسورة:  123إلى :    108:هود  منسورة:  107إلى :    84:هود  منسورة: 



 الثالثالمستوى                 (الخطة النجمية الخمسية  )لحفظ القران الكريم
 نقاط هامة:

   خمس سنوات.البرنامج : مدة و , سنة كاملة: مستوىال مدةهذا البرنامج عبارة عن خمس مستويات  -
 ) خصص السبت لمتابعة خطتك (  يومي )الجمعة والسبت( .  ويشترط حفظها وإتقانها تماماً   *  نجمة * ربع الحزب حفظ كل أسبوع -
 .( , في السيارة )في الصالة , قبل النوم , في الحلقةلمدة خمسة أيام  )ربع الحزب( يومياً طيلة األسبوعوتكرار النجمة ع ييتم تسم -
 طريقة المراجعة:  خصص ساعة يوميا لمراجعة ما حفظته  ومع زيادة المحفوظ ضع لك ورد يومي بحيث ال يمر األسبوع دون أن تراجع -
ً خمسة أجزاء يصبحوهكذا حتى  فيصبح وردك اليومي : جزء  وفي العام التالي : جزءان فظ ستة أجزاء في نهاية العام بإذن هللا تح  -  يوميا

 

 18الجزء  17الجزء  16الجزء  15الجزء  14الجزء  13الجزء  الثالثالمستوى 
 

 13الجزء                  هـ1441/  1شهر * 

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
 18 إلى :   5من:      الرعدسورة:  4الخ  الرعد: : 101: يوسفسورة: 100 إلى :   77من:     يوسفسورة:  76 إلى :   53 من:    يوسفسورة: 

 13الجزء                 هـ1441/  2شهر *   

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
 الخ إلى :    28إبراهيم من:سورة:  27 إلى :    10إبراهيم من:سورة:  9الخ     إبراهيم: : 35الرعد  سورة:  34 إلى :   19من:      الرعدسورة: 

 14الجزء                 هـ1441/  3شهر * 

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
 50 إلى :  30من:    النحل سورة: 29 إلى :  1من:    النحل سورة: الخ إلى :    49الحجر من:سورة:  48 إلى :    1الحجر من:سورة: 

  14الجزء                 هـ1441/  4شهر *  

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
 الخ إلى :  111من:    النحل سورة: 110 إلى :  90من:    النحل سورة: 89 إلى :  75من:    النحل سورة: 74 إلى :  51من:    النحل سورة:

 15الجزء                 هـ1441/  5شهر * 

 رابعاألسبوع ال األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
 98 إلى :   70: اإلسراء  منسورة:  69 إلى :   50: اإلسراء  منسورة:  49 إلى :   23: اإلسراء  منسورة:  22 إلى :   1: اإلسراء  منسورة: 

 15هـ                الجزء 1441/  6* شهر 

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
 74 إلى :   51: الكهف  منسورة:  50 إلى :   32: الكهف  منسورة:  31 إلى :   17: الكهف  منسورة:  16 : :الخ  الكهف99اإلسراء سورة: 

 16هـ                الجزء 1441/  9* شهر 

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
 الخإلى :  59 :  مريم  منسورة:  58إلى : 22 :  مريم  منسورة:  21 : الخ   مريم: 99 الكهف سورة:  98 إلى :   75: الكهف  منسورة: 

 16هـ                الجزء 1441/  8* شهر 

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
 الخ إلى :   111: طـــه  منسورة:  110 إلى :   83: من  طـــهسورة:  82 إلى :   55: طـــه  منسورة:  54 إلى :   1: طـــه  منسورة: 

 17هـ                الجزء 1441/  9* شهر 

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
 الخ إلى :   83: طـــه  من: سورة 82 إلى :   51: طـــه  منسورة:  50 إلى :   29: طـــه  منسورة:  28 إلى :   1: األنبياء  منسورة: 

 17هـ                الجزء 1441/  10* شهر 

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
 خال إلى :   60: طـــه  منسورة:  59 إلى :   38: الحــج  منسورة:  37 إلى :   19: الحج  منسورة:  18 إلى :   1: الحـــج  منسورة: 

 18هـ                الجزء 1441/  11* شهر 

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
 20إلى :      1:النور  منسورة:  الخإلى :   75:المؤمنون  منسورة:  74إلى :    36:المؤمنون  منسورة:  35إلى :    1:المؤمنون  منسورة: 

 18الجزء              هـ   1441/  12* شهر 

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
 20إلى :    1:الفرقان  منسورة:  الحجإلى :      53:النور  منسورة:  52إلى :      35:النور  منسورة:  34إلى :      21:النور  منسورة: 



 الرابعالمستوى            (     الخطة النجمية الخمسية  )لحفظ القران الكريم
 نقاط هامة:

   خمس سنوات.البرنامج : مدة و , سنة كاملة: مستوىال مدةة عن خمس مستويات هذا البرنامج عبار -
 ) خصص السبت لمتابعة خطتك (  يومي )الجمعة والسبت( .  ويشترط حفظها وإتقانها تماماً   *  نجمة * ربع الحزب حفظ كل أسبوع -
 .( , في السيارة )في الصالة , قبل النوم , في الحلقةم لمدة خمسة أيا )ربع الحزب( يومياً طيلة األسبوعع وتكرار النجمة ييتم تسم -
 طريقة المراجعة:  خصص ساعة يوميا لمراجعة ما حفظته  ومع زيادة المحفوظ ضع لك ورد يومي بحيث ال يمر األسبوع دون أن تراجع. -
ً  يصبحوهكذا حتى  ءان فيصبح وردك اليومي : جزء  وفي العام التالي : جزفي نهاية العام بإذن هللا تحفظ ستة أجزاء  -  خمسة أجزاء يوميا

 

 24الجزء  23الجزء  22الجزء  21الجزء  20الجزء  19الجزء  الرابعالمستوى 
 

 19الجزء                  هـ1442/  1شهر * 

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
 110 إلى : 52من:    الشعراءسورة:  51 إلى : 1من:    الشعراءسورة:  الخ إلى :   53من:    الفرقانسورة:  52 إلى :   21من:    الفرقانسورة: 

 19الجزء                 هـ1442/  2شهر *   

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
 55 إلى :    27: النمل   منسورة:  26 إلى :    1: النمل   منسورة:  الخ إلى : 181من:  الشعراءسورة:  180 إلى : 111من:  الشعراءسورة: 

 20الجزء                 هـ1442/  3شهر * 

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
 50 لى :إ  29: القصص منسورة:  28 إلى :12: القصص منسورة:  11 : الخ  القصص: 82النمل  سورة:  81 إلى :    56: النمل   منسورة: 

  20الجزء                 هـ1442/  4شهر *  

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
 45 إلى :   26:   العنكبوت سورة:  25 إلى :   1:   العنكبوت سورة:  الخ لى :إ  76: القصص منسورة:  75 لى :إ  51: القصص منسورة: 

 21الجزء                 هـ1442/  5شهر * 

 عاألسبوع الراب األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
 21 : :الخ    لقمان54 الرومسورة:  53 إلى :    31من:    الرومسورة:  30 إلى :  1من:    الرومسورة:  الخ إلى :   46:   العنكبوت سورة: 

 21الجزء                 هـ1442/  6شهر * 

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
 30 إلى :   18األحزاب  من:سورة:  17 إلى :   1األحزاب  من:سورة:  الخ إلى :   10السجدة  من:سورة:  10لسجدة:ا   21 : لقمانسورة: 

 22هـ                الجزء 1442/  7* شهر 

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
 23 إلى : 10 :  سبا  منسورة:  9سبا:   60األحزاب  من:سورة:  59 إلى :  51:األحزاب  منسورة:  50 إلى :   31األحزاب  من:سورة: 

 22هـ                الجزء 1442/  8* شهر 

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
 27: يس    41:من  فاطرسورة:  40إلى :    15:فاطر   منسورة:  14إلى :    1:   فاطر  منسورة:  الخ إلى : 24 :  سبا  منسورة: 

 23هـ                الجزء 1442/  9* شهر 

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
 144:إلى    83:من  الصافاتسورة:  82إلى :   22:من  الصافاتسورة:  21الصافات:    60:من  يسسورة:  59إلى :    28:من  يسسورة: 

 23هـ                الجزء 1442/  10* شهر 

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
 31إلى :   8:من  الزمر سورة:  7: الزمر :الخ   52ص  سورة:  51إلى :    21:من  صسورة:  20ص:  99:الخ:من الصافاتسورة: 

 24الجزء هـ                1442/  11* شهر 

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
 40إلى :    21:من  غافرسورة:  20إلى :    1:من  غافرسورة:  الخإلى :   53:من  الزمرسورة:  52إلى :    32:من  الزمرسورة: 

 24هـ                الجزء 1442/  12* شهر 

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث انياألسبوع الث األسبوع األول
 46إلى :    25:من  فصلت سورة:  24إلى :     1:من  فصلتسورة:  الخإلى :    66:من  غافرسورة:  65إلى :    41:من  غافرسورة: 



 الخامسالمستوى          (     الخطة النجمية الخمسية  )لحفظ القران الكريم                       
 هامة:نقاط 

   خمس سنوات.البرنامج : مدة و , سنة كاملة: مستوىال مدةهذا البرنامج عبارة عن خمس مستويات  -
 ) خصص السبت لمتابعة خطتك (  يومي )الجمعة والسبت( .  ويشترط حفظها وإتقانها تماماً   *  نجمة * ربع الحزب حفظ كل أسبوع -
 .( , في السيارة )في الصالة , قبل النوم , في الحلقةلمدة خمسة أيام  ة األسبوع)ربع الحزب( يومياً طيلع وتكرار النجمة ييتم تسم -
 طريقة المراجعة:  خصص ساعة يوميا لمراجعة ما حفظته  ومع زيادة المحفوظ ضع لك ورد يومي بحيث ال يمر األسبوع دون أن تراجع. -
ً  يصبحوهكذا حتى  وفي العام التالي : جزءان   فيصبح وردك اليومي : جزءفي نهاية العام بإذن هللا تحفظ ستة أجزاء  -  خمسة أجزاء يوميا
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 25الجزء                  هـ1443/  1شهر * 

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
 23 :الخ      الزخرف: 51الشورى  50 إلى :  27من:  الشورىسورة:  26 إلى :  13من:    الشورىسورة:  12 : الشورى الخ : 47فصلتسورة: 

 25الجزء                 هـ1443/  2شهر *   

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
 الخ إلى :  12:  الجاثيةسورة:  11 : الجاثية 17 :الدخان منسورة:  16 : الدخان  57من:   الزخرف سورة 56 إلى :  24 :من   زخرفالسورة: 

 26الجزء                 هـ1443/  3شهر * 

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني ألولاألسبوع ا
 17 : الفتح   33: محمد سورة:  32 إلى :   9:  محمد منسورة:  9 : محمد   21:    األحقافسورة:  20 إلى :   1: من األحقاف  سورة: 

  26الجزء                 هـ1443/  4شهر *  

 األسبوع الرابع الثالثاألسبوع  األسبوع الثاني األسبوع األول
 30 : الذاريات   27: ق  سورة 26 : سورة ق 14: الحجرات سورة 13 إلى :   1:   من الحجرات  سورة:  الخ إلى :   18:    الفتحسورة: 

 27الجزء                 هـ1443/  5شهر * 

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
 الخ : الى    1: القمر سورة:  الخ إلى :  26من: النجم سورة:  25: النجم   24: الطورسورة:  23 : الطور  31من: ذاريات ال سورة

 27الجزء                 هـ1443/  6شهر * 

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
 الخ : الى    16: الحديد سورة:  15الحديد: إلى   75: الواقعةسورة  74: إلى   1: عةالواقسورة:  الخ : إلى  1من: الرحمن  سورة

 28الجزء                 هـ1443/  7شهر * 

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
 الصف:الخإلى  7 :  الممتحنةسورة:  6: الممتحنة  11 : ر الحشسورة:  10: الحشر  14:   المجادلةسورة:  13 إلى :  1: من آلمجادلةسورة: 

 28الجزء                 هـ1443/  8شهر * 

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
 الخ إلى :   1 : التحريمسورة:  الخإلى :  1 : الطالق سورة:  الخ: التغابن  4:   المنافقونسورة:  3المنافقون: إلى :  1: الجمعةسورة: 

 29الجزء                 هـ1443/  9شهر * 

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
 خال: نوح  19:المعارج  منسورة:  18المعارج:إلى  1:الحاقة منسورة:  الخ إلى :    1:القلم  منسورة:  الخإلى :    1:الملك  منسورة: 

 29الجزء                 هـ1443/  10شهر * 

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
 المرسالت: الخ   19اإلنسان: سورة 18اإلنسان: إلى 1:القيامة منسورة: المدثر:الخإلى :   20:المزملسورة:  19المزمل: إلى :   1:الجن منسورة: 

 30الجزء                 ـه1443/  11شهر * 

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
 األعلى    - البروجسورة:  االنشقاق  سورة:     المطففينسورة:  االنفطار       -عبس       الخ: النازعات    1:من  النبأسورة: 

 30الجزء                 هـ1443/  12شهر * 

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني بوع األولاألس
 الناس -القارعة  سورة:  العاديات   -التين  سورة:  الشرح    -الشمس  سورة:  البلد   -الغاشية   سورة: 


