
 مركز اإلمام أبي عمرو الداني

  الثالثةالسنة  منهج حفظ
 ادلستوى الرابع

 سنوات 4خيتم يف 
 ادلستوى الثالث

 سنوات 3خيتم يف 
 احللقة

 االوجه 
033-922 

 1 *وال جتادلوا أىل الكتاب إال ابليت

 2 بداية سورة الروم* 039-033
 3 *منيبني إليو واتقوه وأقيموا الصالة 033-030
 4 هللا الذي خلقكم من ضعف* 033-033
 5 *ومن يسلم وجهو إىل هللا 033-033
 6 قل يتوفاكم* 033-032
 7 *بداية سورة األحزاب 039-033
 8 قد يعلم هللا ادلعوقني منكم* 033-030
 9 *ومن يقنت منكن هلل ورسولو 033-033
 11 ترجي من تشاء منهن* 033-033
 11 *لئن مل ينتو ادلنافقون 093-032
 12 منا فضال ولقد آتينا داود* 099-093
 13 *قل من يرزقكم من السماوات 093-090
 14 ظكم بواحدةقل إمنا أع* 093-093
 15 *اي أيها الناس أنتم الفقراء 093-093
 16 إن هللا ميسك السماوات واألرض* 003-092
 17 قومو من بعده*وما أنزلنا على  009-003
 18 أمل أعهد إليكم اي بين آدم* 003-000
 19 *احشروا الذين ظلموا وأزواجهم 003-003
 21 *وإن من شيعتو إلبراىيم 003-003



 ادلستوى الرابع
 سنوات 4خيتم يف 

 ادلستوى الثالث
 احللقة سنوات 3خيتم يف 

 21 *فنبذانه ابلعراء وىو مذموم 033-002
 22 *وىل أاتك نبؤ اخلصم 039-033
 23   قاصرات الطرف أتراب *وعندىم 033-030
 24 وإذا مس االنسان ضر     * 033-033
 25 *فمن أظلم ممن كذب على هللا 033-033
 26 *قل اي عبادي الذين أسرفوا 033-032
 27 *بداية سورة غافر 039-033
 28 أومل يسريوا يف األرض فينظروا* 033-030
 29 *واي قوم مايل أدعوكم إىل النجاة 033-033
 31 قل إين هنيت أن* 033-033
 31 *قل أئنكم لتكفرون ابلذي خلق 033-032
 32 وقيضنا ذلم قرانء* 039-033
 33 *إليو يرد علم الساعة 033-030
 34 شرع لكم من الدين* 033-033
 35 هللا الرزق*ولو بسط  033-033
 36 وما كان لبشر* 033-032
 37 *قال أولوجئتكم أبىد 039-033
 38 ودلا ضرب ابن مرمي مثال* 033-030
 39 *ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون 033-033
 41 هللا الذي سخر لكم البحر* 033-033
 41 *بداية سورة األحقاف 033-032
 42 عادواذكر أخا * 039-033
 43 *أفلم يسريوا يف األرض فينظروا 033-030
 44 *اي أيها الذمي آمنوا أطيعوا هللا 033-033
 45 بداية سورة احلجرات* 033-033



 ادلستوى الرابع
 سنوات 4خيتم يف 

 ادلستوى الثالث
 احللقة سنوات 3خيتم يف 

 46 *قالت األعراب آمنا 023-032
 47 أطغيتو قال قرينو ربنا ما* 029-023
 48 *قال فما خطبكم أيها ادلرسلون 023-020
 49 *ويطوف عليهم غلمان 023-023
 51 *وكم من ملك يف السماوات 023-023
 51 كذبت قبلهم قوم نوح* 333-022
 52 *بداية سورة الرمحن 339-333
 53 بداية سورة الواقعة* 333-330
 54 *فال أقسم مبواقع النجوم 333-333
 55 أمل أين للذين آمنوا أن ختشع* 333-333
 56 *بداية سورة اجملادلة 333-332
 57 أمل تر إىل تولوا قوما* 339-333
 58 *أمل تر إىل الذين انفقوا 333-330
 59 عسى هللا أن جيعل بينكم* 333-333
 61 *بداية سورة اجلمعة 333-333
 61 وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم* 393-332
 62 *بداية سورة الطالق 399-393
 63 بداية سورة التحرمي* 393-390
 64 *بداية سورة ادللك 393-393
 65 بداية سورة القلم* 393-393
 66 احلاقة*بداية سورة  303-392
 67 إن اإلنسان خلق ىلوعا* 309-303
 68 *بداية سورة اجلن 303-300
 69 إن ربك يعلم أنك تقوم* 303-303
 71 *بداية سورة القيامة 303-303



 ادلستوى الرابع
 سنوات 4خيتم يف 

 ادلستوى الثالث
 احللقة سنوات 3خيتم يف 

 71 ويطوف عليهم ولدان خملدون* 333-302
 72 *بداية سورة النبأ 339-333
 73 سورة عبسبداية * 333-330
 74 *بداية سورة االنفطار 333-333

 75 بداية سورة االنشقاق* 
 76 *بداية سورة األعلى 
 77 ويطوف عليهم ولدان خملدون* 
 78 *بداية سورة البلد 
 79 *بداية سورة الشرح 
 81 أفال يعلم إذا بعثر ما يف القبور* 

 

 

 

 - ادلستوى الثالث ادلستوى الرابع
 عدد احللقات 81 74

 اإلجناز أجزاء 11 أجزاء 7.5
 


