
	1	Page	عثماني نجیب      حفظ القرآن الكریم 

جدول حفظ سورة النساءالمقدار: وجھ یومًیا

شھر ونصفمدة الحفظ: خالل 

مقدار الحفظ الیوميالیوم

6من بدایة السورة إلى اآلیة السبت1
11إلى اآلیة 7من اآلیةاألحد2
14إلى اآلیة 12من اآلیة االثنین3
19إلى اآلیة 15من اآلیة الثالثاء4
23إلى اآلیة 20من اآلیة األربعاء5
اختبار في الحفظ األسبوعيالخمیس6
مراجعةالجمعة7
26إلى اآلیة 24من اآلیة السبت8
33إلى اآلیة 27من اآلیة األحد9
37إلى اآلیة 34من اآلیة االثنین10
44إلى اآلیة 38من اآلیة الثالثاء11
51إلى اآلیة 45من اآلیة األربعاء12
اختبار في الحفظ األسبوعيالخمیس13
مراجعةالجمعة14
59اآلیة إلى 52من اآلیة السبت15
65إلى اآلیة 60من اآلیة األحد16
74إلى اآلیة 66من اآلیة االثنین17
79إلى اآلیة 75من اآلیة الثالثاء18
86إلى اآلیة 80من اآلیة األربعاء19
في الحفظ األسبوعياختبارالخمیس20
مراجعةالجمعة21
91اآلیة إلى 87من اآلیة السبت22
94إلى اآلیة 92من اآلیة األحد23
101إلى اآلیة 95من اآلیة االثنین24
105إلى اآلیة 102من اآلیة الثالثاء25
113إلى اآلیة 106من اآلیة األربعاء26
في الحفظ األسبوعياختبارالخمیس27
مراجعةالجمعة28
121إلى اآلیة 114من اآلیة السبت29
127اآلیة إلى 122من اآلیة األحد30
134إلى اآلیة 128من اآلیة االثنین31
140إلى اآلیة 135من اآلیة الثالثاء32
147إلى اآلیة 141من اآلیة األربعاء33
في الحفظ األسبوعياختبارالخمیس34
مراجعةالجمعة35
154اآلیة إلى 148من اآلیة السبت36
162إلى اآلیة 155من اآلیة األحد37
170إلى اآلیة 163من اآلیة االثنین38
آخر السورةإلى 171من اآلیة الثالثاء39
اختبار في الحفظ األسبوعياألربعاء40
51من بدایة السورة إلى اآلیة مراجعةالخمیس41
113اآلیة إلى 52مراجعة من اآلیة الجمعة42
آخر السورةإلى 114مراجعة من اآلیة السبت43
اختبار شامل للسورةاألحد45



	2	Page	عثماني نجیب      حفظ القرآن الكریم 

جدول حفظ سورة المائدة

المقدار: وجھ یومًیا

أیام4شھر ومدة الحفظ: خالل 
مقدار الحفظ الیوميالیوم

2من بدایة السورة إلى اآلیة السبت1
5إلى اآلیة 3من اآلیة األحد2
9إلى اآلیة 6من اآلیة االثنین3
13إلى اآلیة 10من اآلیة الثالثاء4
17إلى اآلیة 14من اآلیة األربعاء5
اختبار في الحفظ األسبوعيالخمیس6
مراجعةالجمعة7
23إلى اآلیة 18من اآلیة السبت8
31إلى اآلیة 24من اآلیة األحد9
36إلى اآلیة 32من اآلیة االثنین10
41إلى اآلیة 37من اآلیة الثالثاء11
45إلى اآلیة 42من اآلیة األربعاء12
اختبار في الحفظ األسبوعيالخمیس13
مراجعةالجمعة14
50اآلیة إلى 46من اآلیة السبت15
57إلى اآلیة 51من اآلیة األحد16
64إلى اآلیة 58من اآلیة االثنین17
70إلى اآلیة 65من اآلیة الثالثاء18
76إلى اآلیة 71من اآلیة األربعاء19
اختبار في الحفظ األسبوعيالخمیس20
مراجعةالجمعة21
82اآلیة إلى 77من اآلیة السبت22
89إلى اآلیة 83من اآلیة األحد23
95إلى اآلیة 90من اآلیة االثنین24
103إلى اآلیة 96من اآلیة الثالثاء25
108إلى اآلیة 104من اآلیة األربعاء26
اختبار في الحفظ األسبوعيالخمیس27
مراجعةالجمعة28
113إلى اآلیة 109من اآلیة السبت29
آخر السورةإلى 114من اآلیة األحد30
إلى نھایة السورة109اختبار من اآلیة االثنین31
50مراجعة من بدایة السورة إلى اآلیة الثالثاء32
إلى آخر السورة51مراجعة من اآلیة األربعاء33
اختبار شامل للسورةالخمیس34



	3	Page	عثماني نجیب      حفظ القرآن الكریم 

نعامجدول حفظ سورة األ

المقدار: وجھ یومًیا

شھر وخمسة أیاممدة الحفظ: خالل 
الحفظ الیوميمقدارالیوم

8من بدایة السورة إلى اآلیة السبت1
18إلى اآلیة 9من اآلیةاألحد2
27إلى اآلیة 19من اآلیة االثنین3
35إلى اآلیة 28من اآلیة الثالثاء4
44إلى اآلیة 36من اآلیة األربعاء5
اختبار في الحفظ األسبوعيالخمیس6
مراجعةالجمعة7
52إلى اآلیة 45من اآلیة السبت8
59إلى اآلیة 53من اآلیة األحد9

68إلى اآلیة 60من اآلیة االثنین10
73إلى اآلیة 69من اآلیة الثالثاء11
81إلى اآلیة 74من اآلیة األربعاء12
اختبار في الحفظ األسبوعيالخمیس13
مراجعةالجمعة14
90اآلیة إلى 82من اآلیة السبت15
94إلى اآلیة 91من اآلیة األحد16
101إلى اآلیة 95من اآلیة االثنین17
110إلى اآلیة 102من اآلیة الثالثاء18
118إلى اآلیة 111من اآلیة األربعاء19
اختبار في الحفظ األسبوعيالخمیس20
مراجعةالجمعة21
124اآلیة إلى 119من اآلیة السبت22
131إلى اآلیة 125من اآلیة األحد23
137إلى اآلیة 132من اآلیة االثنین24
142إلى اآلیة 138من اآلیة الثالثاء25
146إلى اآلیة 143من اآلیة األربعاء26
اختبار في الحفظ األسبوعيالخمیس27
مراجعةالجمعة28
151إلى اآلیة 147من اآلیة السبت29
157اآلیة إلى 152من اآلیة األحد30
آخر السورةإلى 158من اآلیة االثنین31
اختبار في الحفظ األسبوعيالثالثاء32
90مراجعة من بدایة السورة إلى اآلیة األربعاء33
إلى آخر السورة91مراجعة من اآلیة الخمیس34
اختبار شامل للسورةالجمعة35



	4	Page	عثماني نجیب      حفظ القرآن الكریم 

جدول حفظ سورة األعراف

المقدار: وجھ یومًیا

أیام10شھر ومدة الحفظ: خالل 

مقدار الحفظ الیوميالیوم

11من بدایة السورة إلى اآلیة السبت1
22إلى اآلیة 12من اآلیةاألحد2
30إلى اآلیة 23من اآلیة االثنین3
37إلى اآلیة 31من اآلیة الثالثاء4
43إلى اآلیة 38من اآلیة األربعاء5
اختبار في الحفظ األسبوعيالخمیس6
مراجعةالجمعة7
51إلى اآلیة 44من اآلیة السبت8
57إلى اآلیة 52من اآلیة األحد9
67إلى اآلیة 58من اآلیة االثنین10
73إلى اآلیة 68من اآلیة الثالثاء11
81إلى اآلیة 74من اآلیة األربعاء12
في الحفظ األسبوعياختبارالخمیس13
مراجعةالجمعة14
87اآلیة إلى 82من اآلیة السبت15
95إلى اآلیة 88من اآلیة األحد16
104إلى اآلیة 96من اآلیة االثنین17
120إلى اآلیة 105من اآلیة الثالثاء18
130إلى اآلیة 121من اآلیة األربعاء19
في الحفظ األسبوعياختبارالخمیس20
مراجعةالجمعة21
137اآلیة إلى 131من اآلیة السبت22
143إلى اآلیة 138من اآلیة األحد23
149إلى اآلیة 144من اآلیة االثنین24
155إلى اآلیة 150من اآلیة الثالثاء25
195إلى اآلیة 156من اآلیة األربعاء26
في الحفظ األسبوعياختبارالخمیس27
مراجعةالجمعة28
163إلى اآلیة 160من اآلیة السبت29
170اآلیة إلى 164من اآلیة األحد30
178إلى اآلیة 171من اآلیة االثنین31
187إلى اآلیة 179من اآلیة الثالثاء32
195إلى اآلیة 188من اآلیة األربعاء33
آخر السورةإلى 196من اآلیة الخمیس34
مراجعةالجمعة35
اختبار في الحفظ األسبوعيالسبت36
67مراجعة من بدایة السورة إلى اآلیة األحد37
137اآلیة إلى 68مراجعة من اآلیة االثنین38
آخر السورةإلى 138مراجعة من اآلیة الثالثاء39
اختبار شامل للسورةاألربعاء40



	5	Page	عثماني نجیب      حفظ القرآن الكریم 

نفالسورة األجدول حفظ

المقدار: وجھ یومًیا

ثالثة أسابیعمدة الحفظ: خالل 

مقدار الحفظ الیوميالیوم

8من بدایة السورة إلى اآلیة السبت1
16إلى اآلیة 9من اآلیة األحد2
25إلى اآلیة 17من اآلیة االثنین3
33إلى اآلیة 26من اآلیة الثالثاء4
40إلى اآلیة 34من اآلیة األربعاء5
اختبار في الحفظ األسبوعيالخمیس6
مراجعةالجمعة7
45إلى اآلیة 41من اآلیة السبت8
52إلى اآلیة 46من اآلیة األحد9

61إلى اآلیة 53من اآلیة االثنین10
69إلى اآلیة 62من اآلیة الثالثاء11
آخر السورةإلى 70من اآلیة األربعاء12
اختبار في الحفظ األسبوعيالخمیس13
مراجعةالجمعة14
40مراجعة من بدایة السورة إلى اآلیة السبت15
إلى آخر السورة41مراجعة من اآلیة األحد16
اختبار شامل للسورةاالثنین17



	6	Page	عثماني نجیب      حفظ القرآن الكریم 

توبةجدول حفظ سورة ال

المقدار: وجھ یومًیا

شھر مدة الحفظ: خالل 
الحفظ الیوميمقدارالیوم

6من بدایة السورة إلى اآلیة السبت1
13إلى اآلیة 7من اآلیة األحد2
20إلى اآلیة 14من اآلیة االثنین3
26إلى اآلیة 21من اآلیة الثالثاء4
31إلى اآلیة 27من اآلیة األربعاء5
اختبار في الحفظ األسبوعيالخمیس6
مراجعةالجمعة7
36إلى اآلیة 32من اآلیة السبت8
40إلى اآلیة 37من اآلیة األحد9
47إلى اآلیة 41من اآلیة االثنین10
54إلى اآلیة 48من اآلیة الثالثاء11
61إلى اآلیة 55من اآلیة األربعاء12
اختبار في الحفظ األسبوعيالخمیس13
مراجعةالجمعة14
68اآلیة إلى 62من اآلیة السبت15
72إلى اآلیة 69من اآلیة األحد16
79إلى اآلیة 73من اآلیة االثنین17
86إلى اآلیة 80من اآلیة الثالثاء18
93إلى اآلیة 87من اآلیة األربعاء19
اختبار في الحفظ األسبوعيالخمیس20
مراجعةالجمعة21
99اآلیة إلى 94من اآلیة السبت22
106إلى اآلیة 100من اآلیة األحد23
111إلى اآلیة 107من اآلیة االثنین24
117إلى اآلیة 112من اآلیة الثالثاء25
122إلى اآلیة 118من اآلیة األربعاء26
آخر السورةإلى 123من اآلیة الخمیس27
اختبار في الحفظ األسبوعيالجمعة28
64من بدایة السورة إلى اآلیة مراجعةالسبت29
إلى آخر السورة65مراجعة من اآلیةاألحد30
اختبار شامل للسورةاالثنین31



	7	Page	عثماني نجیب      حفظ القرآن الكریم 

یونسجدول حفظ سورة 

المقدار: وجھ یومًیا

ثالثة أسابیعمدة الحفظ: خالل 

مقدار الحفظ الیوميالیوم

6من بدایة السورة إلى اآلیة السبت1
14إلى اآلیة 7اآلیةمن األحد2
20إلى اآلیة 15من اآلیة االثنین3
25إلى اآلیة 21من اآلیة الثالثاء4
33إلى اآلیة 26من اآلیة األربعاء5
اختبار في الحفظ األسبوعيالخمیس6
مراجعةالجمعة7
42إلى اآلیة 34من اآلیة السبت8
53إلى اآلیة 43من اآلیة األحد9
61إلى اآلیة 54من اآلیة االثنین10
70إلى اآلیة 62من اآلیة الثالثاء11
78إلى اآلیة 71من اآلیة األربعاء12
اختبار في الحفظ األسبوعيالخمیس13
مراجعةالجمعة14
88اآلیة إلى 79من اآلیة السبت15
97إلى اآلیة 89من اآلیة األحد16
106إلى اآلیة 98من اآلیة االثنین17
آخر السورةإلى 107من اآلیة الثالثاء18
اختبار في الحفظ األسبوعياألربعاء19
53اآلیة إلى بدایة السورةمراجعة من الخمیس20
آخر السورةإلى 54مراجعة من اآلیة الجمعة21
اختبار شامل للسورةالسبت22



	8	Page	عثماني نجیب      حفظ القرآن الكریم 

ھودجدول حفظ سورة 

یومًیاالمقدار: وجھ 

ثالثة أسابیعمدة الحفظ: خالل 

مقدار الحفظ الیوميالیوم

5من بدایة السورة إلى اآلیة السبت1
12إلى اآلیة 6من اآلیةاألحد2
19إلى اآلیة 13من اآلیة االثنین3
28إلى اآلیة 20من اآلیة الثالثاء4
37إلى اآلیة 29من اآلیة األربعاء5
اختبار في الحفظ األسبوعيالخمیس6
مراجعةالجمعة7
45إلى اآلیة 38من اآلیة السبت8
53إلى اآلیة 46من اآلیة األحد9
62إلى اآلیة 54من اآلیة االثنین10
71إلى اآلیة 63من اآلیة الثالثاء11
81إلى اآلیة 72من اآلیة األربعاء12
في الحفظ األسبوعياختبارالخمیس13
مراجعةالجمعة14
88اآلیة إلى 82من اآلیة السبت15
97إلى اآلیة 89من اآلیة األحد16
108إلى اآلیة 98من اآلیة االثنین17
117اآلیة إلى 109من اآلیة الثالثاء18
آخر السورةإلى 118من اآلیة األربعاء19
في الحفظ األسبوعياختبارالخمیس20
53اآلیة إلى بدایة السورةمراجعة من الجمعة21
آخر السورةإلى 54مراجعة من اآلیة السبت22
اختبار شامل للسورةاألحد23
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یوسفجدول حفظ سورة 

المقدار: وجھ یومًیا

ثالثة أسابیعمدة الحفظ: خالل 

مقدار الحفظ الیوميالیوم

6من بدایة السورة إلى اآلیة السبت1
14إلى اآلیة 7من اآلیةاألحد2
22إلى اآلیة 15من اآلیة االثنین3
30إلى اآلیة 23من اآلیة الثالثاء4
37إلى اآلیة 31من اآلیة األربعاء5
اختبار في الحفظ األسبوعيالخمیس6
مراجعةالجمعة7
43إلى اآلیة 38من اآلیة السبت8
52إلى اآلیة 44من اآلیة األحد9
63إلى اآلیة 53من اآلیة االثنین10
69إلى اآلیة 64من اآلیة الثالثاء11
78إلى اآلیة 70من اآلیة األربعاء12
اختبار في الحفظ األسبوعيالخمیس13
مراجعةالجمعة14
86اآلیة إلى 79من اآلیة السبت15
95إلى اآلیة 87من اآلیة األحد16
103إلى اآلیة 96من اآلیة االثنین17
آخر السورةإلى 104من اآلیة الثالثاء18
اختبار في الحفظ األسبوعياألربعاء19
53اآلیة إلى بدایة السورةمراجعة من الخمیس20
آخر السورةإلى 54مراجعة من اآلیة الجمعة21
اختبار شامل للسورةالسبت22



	10	Page	عثماني نجیب      حفظ القرآن الكریم 

الرعد + إبراھیمجدول حفظ سورة 

المقدار: وجھ یومًیا

ثالثة أسابیعمدة الحفظ: خالل 

مقدار الحفظ الیوميالیوم

5إلى اآلیة سورة الرعدمن بدایة السبت1
13إلى اآلیة 6من اآلیةاألحد2
18إلى اآلیة 14من اآلیة االثنین3
28إلى اآلیة 19من اآلیة الثالثاء4
34إلى اآلیة 29من اآلیة األربعاء5
آخر السورةإلى 35من اآلیة الخمیس6
مراجعةالجمعة7
سورة الرعداختبار في السبت8
5إلى اآلیة بدایة سورة إبراھیممن األحد9
10إلى اآلیة 6من اآلیة االثنین10
18إلى اآلیة 11من اآلیة الثالثاء11
24إلى اآلیة 19من اآلیة األربعاء12
32اآلیة إلى 25من اآلیة الخمیس13
مراجعةالجمعة14
42اآلیة إلى 34من اآلیة السبت15
آخر السورةإلى 43من اآلیة األحد16
سورة إبراھیماختبار في االثنین17
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الجزء الرابع عشرجدول حفظ 

الحجر + النحل

المقدار: وجھ یومًیا

أربعة أسابیعمدة الحفظ: خالل 

مقدار الحفظ الیوميالیوم

15سورة الحجر إلى اآلیة من بدایة السبت1
31إلى اآلیة 16من اآلیةاألحد2
51إلى اآلیة 32من اآلیة االثنین3
70إلى اآلیة 52من اآلیة الثالثاء4
آخر السورةإلى 71من اآلیة األربعاء5
سورة الحجراختبار في الخمیس6
مراجعةالجمعة7
6إلى اآلیة بدایة سورة النحلمن السبت8
14إلى اآلیة 7من اآلیة األحد9
37إلى اآلیة 34من اآلیة االثنین10
26إلى اآلیة 15من اآلیة الثالثاء11
34إلى اآلیة 27من اآلیة األربعاء12
42اآلیة إلى 35من اآلیة الخمیس13
مراجعةالجمعة14
54إلى اآلیة 43من اآلیة السبت15
64إلى اآلیة 55من اآلیة األحد16
72إلى اآلیة 65من اآلیة االثنین17
79إلى اآلیة 73من اآلیة الثالثاء18
87اآلیة إلى 80من اآلیة األربعاء19
93إلى اآلیة 88من اآلیة الخمیس20
مراجعةالجمعة21
102إلى اآلیة 94من اآلیة السبت22
110إلى اآلیة 103من اآلیة األحد23
118إلى اآلیة 111من اآلیة االثنین24
إلى آخر السورة119من اآلیة الثالثاء25
64مراجعة النحل من بدایة السورة إلى اآلیة األربعاء26
إلى نھایة سورة النحل65من اآلیة مراجعةالخمیس27
سورة النحلاختبار في الجمعة28



	12	Page	عثماني نجیب      حفظ القرآن الكریم 

جدول حفظ الجزء الخامس عشر

اإلسراء+ الكھف

المقدار: وجھ یومًیا

شھر وأربع أیاممدة الحفظ: خالل 

مقدار الحفظ الیوميالیوم

7سورة اإلسراء إلى اآلیة من بدایة السبت1
17إلى اآلیة 8من اآلیةاألحد2
27إلى اآلیة 18من اآلیة االثنین3
38إلى اآلیة 28من اآلیة الثالثاء4
49إلى اآلیة 39من اآلیة األربعاء5
اختبار في الحفظ األسبوعيالخمیس6
مراجعةالجمعة7
58اآلیة إلى 50من اآلیةالسبت8
66إلى اآلیة 59اآلیة من األحد9
75إلى اآلیة 67من اآلیة االثنین10
86إلى اآلیة 76من اآلیة الثالثاء11
96إلى اآلیة 87من اآلیة األربعاء12
اختبار في الحفظ األسبوعيالخمیس13
مراجعةالجمعة14
آخر سورة اإلسراءإلى 97من اآلیة السبت15
58مراجعة من بدایة سورة اإلسراء إلى اآلیة األحد16
إلى نھایة سورة اإلسراء59مراجعة من اآلیة االثنین17
اختبار في سورة اإلسراءالثالثاء18
15إلى اآلیة بدایة سورة الكھفمن األربعاء19
20إلى اآلیة 16من اآلیة الخمیس20
مراجعةالجمعة21
27إلى اآلیة 21من اآلیة السبت22
34اآلیة إلى 28من اآلیة األحد23
45إلى اآلیة 35من اآلیة االثنین24
53إلى اآلیة 46من اآلیة الثالثاء25
61إلى اآلیة 54من اآلیة األربعاء26
74إلى اآلیة 62من اآلیة الخمیس27
مراجعةالجمعة28
83إلى اآلیة 75من اآلیة السبت29
97إلى اآلیة 84من اآلیة األحد30
إلى آخر السورة98اآلیة مناالثنین31
45مراجعة الكھف من أول السورة إلى اآلیة الثالثاء32
إلى نھایة السورة46مراجعة من اآلیة األربعاء33
اختبار في سورة الكھفالخمیس34



	13	Page	عثماني نجیب      حفظ القرآن الكریم 

الجزء السادس عشرجدول حفظ 

مریم + طھ

المقدار: وجھ یومًیا
أسابیعثالثة مدة الحفظ: خالل 

مقدار الحفظ الیوميالیوم

11سورة مریم إلى اآلیة من بدایة السبت1
25إلى اآلیة 12من اآلیةاألحد2
38إلى اآلیة 26من اآلیة االثنین3
51إلى اآلیة 39من اآلیة الثالثاء4
64اآلیة إلى 52من اآلیةاألربعاء5
76إلى اآلیة 65اآلیة من الخمیس6
مراجعةالجمعة7
آخر السورةإلى 77من اآلیة السبت8
اختبار في سورة مریماألحد9
12من بدایة سورة طھ إلى اآلیة االثنین10
37إلى اآلیة 13من اآلیة الثالثاء11
51اآلیة إلى 38من اآلیة األربعاء12
64إلى اآلیة 52من اآلیة الخمیس13
مراجعةالجمعة14
76اآلیة إلى 65من اآلیة السبت15
87إلى اآلیة 77من اآلیة األحد16
98إلى اآلیة 88من اآلیة االثنین17
113إلى اآلیة 99من اآلیة الثالثاء18
125إلى اآلیة 114من اآلیة األربعاء19
إلى نھایة طھ126من اآلیة الخمیس20
76من بدایة سورة طھ إلى اآلیة مراجعةالجمعة21
إلى نھایة سورة طھ77مراجعة من اآلیة السبت22
اختبار في سورة طھاألحد23



	14	Page	عثماني نجیب      حفظ القرآن الكریم 

جدول حفظ الجزء السابع عشر

األنبیاء+ الحج

المقدار: وجھ یومًیا

شھر وأربع أیاممدة الحفظ: خالل 

مقدار الحفظ الیوميالیوم

10األنبیاء إلى اآلیة سورة من بدایة السبت1
24إلى اآلیة 11من اآلیةاألحد2
35إلى اآلیة 25من اآلیة االثنین3
44إلى اآلیة 36من اآلیة الثالثاء4
57اآلیة إلى 45من اآلیةاألربعاء5
اختبار في الحفظ األسبوعيالخمیس6
مراجعةالجمعة7
72إلى اآلیة 58اآلیة من السبت8
81إلى اآلیة 73من اآلیة األحد9
90إلى اآلیة 82من اآلیة االثنین10
101إلى اآلیة 91من اآلیة الثالثاء11
آخر سورة األنبیاءإلى 102من اآلیة األربعاء12
اختبار في الحفظ األسبوعيالخمیس13
مراجعةالجمعة14
57مراجعة من بدایة األنبیاء إلى اآلیة السبت15
إلى نھایة األنبیاء58مراجعة من اآلیة األحد16
اختبار في سورة األنبیاءاالثنین17
5سورة الحج إلى اآلیة من بدایة الثالثاء18
15إلى اآلیة 6من اآلیةاألربعاء19
23إلى اآلیة 16من اآلیة الخمیس20
30إلى اآلیة 24من اآلیة الجمعة21
38اآلیة إلى 31من اآلیةالسبت22
اختبار في الحفظ األسبوعياألحد23
مراجعةاالثنین24
46إلى اآلیة 39اآلیة من الثالثاء25
55إلى اآلیة 47من اآلیة األربعاء26
64إلى اآلیة 56من اآلیة الخمیس27
72إلى اآلیة 65من اآلیة الجمعة28
الحجآخر سورة إلى 73من اآلیة السبت29
اختبار في الحفظ األسبوعياألحد30
مراجعةاالثنین31
38مراجعة من بدایة سورة الحج إلى اآلیة الثالثاء32
إلى نھایة سورة الحج39مراجعة من اآلیة األربعاء33
اختبار في سورة الحجالخمیس34



	15	Page	عثماني نجیب      حفظ القرآن الكریم 

الجزء الثامن عشرجدول حفظ 

المؤمنون + النور

یومًیاالمقدار: وجھ 

مدة الحفظ: خالل شھر
مقدار الحفظ الیوميالیوم

17سورة المؤمنون إلى اآلیة من بدایة السبت1
27إلى اآلیة 18من اآلیةاألحد2
42إلى اآلیة 28من اآلیة االثنین3
59إلى اآلیة 43من اآلیة الثالثاء4
74اآلیة إلى 60من اآلیةاألربعاء5
89إلى اآلیة 75اآلیة من الخمیس6
مراجعةالجمعة7
104إلى اآلیة 90اآلیة من السبت8
آخر السورةإلى 105من اآلیة األحد9
59مراجعة من بدایة المؤمنون إلى اآلیة االثنین10
إلى نھایة المؤمنون60مراجعة من اآلیة الثالثاء11
مراجعة للسورةاألربعاء12
في سورة المؤمنوناختبارالخمیس13
مراجعةالجمعة14
10إلى اآلیة بدایة سورة النورمن السبت15
20إلى اآلیة 11من اآلیة األحد16
27إلى اآلیة 21من اآلیة االثنین17
31اآلیة إلى 28من اآلیة الثالثاء18
36إلى اآلیة 32من اآلیة األربعاء19
43إلى اآلیة 37من اآلیة الخمیس20
مراجعةالجمعة21
53اآلیة إلى 44من اآلیة السبت22
58إلى اآلیة 54من اآلیة األحد23
61إلى اآلیة 59من اآلیة االثنین24
آخر السورةإلى 62من اآلیة الثالثاء25
36مراجعة من بدایة سورة النور إلى اآلیة األربعاء26
إلى نھایة سورة النور37من اآلیة مراجعةالخمیس27
مراجعة السورةالجمعة28
اختبار في سورة النورالسبت29



	16	Page	عثماني نجیب      حفظ القرآن الكریم 

الجزء التاسع عشرجدول حفظ 

الفرقان + الشعراء

المقدار: وجھ یومًیا

یوم26مدة الحفظ: خالل 
مقدار الحفظ الیوميالیوم

11سورة الفرقان إلى اآلیة من بدایة السبت1
20إلى اآلیة 12من اآلیةاألحد2
32إلى اآلیة 21من اآلیة االثنین3
43إلى اآلیة 33من اآلیة الثالثاء4
55اآلیة إلى 44من اآلیةاألربعاء5
67إلى اآلیة 56من اآلیة الخمیس6
مراجعةالجمعة7
آخر السورةإلى 68اآلیة من السبت8
32من بدایة الفرقان إلى اآلیة مراجعةاألحد9
إلى نھایة الفرقان33مراجعة من اآلیة االثنین10
اختبار في سورة الفرقانالثالثاء11
19إلى اآلیة بدایة سورة الشعراءمن األربعاء12
39إلى اآلیة 20من اآلیة الخمیس13
مراجعةالجمعة14
60إلى اآلیة 40من اآلیة السبت15
83اآلیة إلى 61من اآلیة األحد16
111إلى اآلیة 84من اآلیة االثنین17
136إلى اآلیة 112من اآلیة الثالثاء18
159إلى اآلیة 137من اآلیة األربعاء19
183إلى اآلیة 160من اآلیة الخمیس20
مراجعةالجمعة21
206اآلیة إلى 184من اآلیة السبت22
آخر السورةإلى 207اآلیة مناألحد23
111مراجعة من بدایة سورة الشعراء إلى اآلیة االثنین24
إلى نھایة سورة الشعراء112مراجعة من اآلیة الثالثاء25
اختبار في سورة الشعراءاألربعاء26



	17	Page	عثماني نجیب      حفظ القرآن الكریم 

الجزء العشرونجدول حفظ 

النمل + القصص

شھرمدة الحفظ: خالل ، المقدار: وجھ یومًیا
مقدار الحفظ الیوميالیوم

13سورة النمل إلى اآلیة من بدایة السبت1
22إلى اآلیة 14من اآلیةاألحد2
35إلى اآلیة 23من اآلیة االثنین3
44إلى اآلیة 36من اآلیة الثالثاء4
55اآلیة إلى 45من اآلیةاألربعاء5
63إلى اآلیة 56من اآلیة الخمیس6
مراجعةالجمعة7
76إلى اآلیة 64من اآلیة السبت8
88إلى اآلیة 77من اآلیة األحد9
آخر سورة النملإلى 89اآلیة من االثنین10
44مراجعة من بدایة النمل إلى اآلیة الثالثاء11
إلى نھایة النمل45مراجعة من اآلیة األربعاء12
اختبار في سورة النملالخمیس13
مراجعةالجمعة14
5إلى اآلیة بدایة سورة القصصمن السبت15
13إلى اآلیة 6من اآلیة األحد16
21إلى اآلیة 14من اآلیة االثنین17
28إلى اآلیة 22من اآلیة الثالثاء18
35اآلیة إلى 29من اآلیة األربعاء19
43إلى اآلیة 36من اآلیة الخمیس20
مراجعةالجمعة21
50إلى اآلیة 44من اآلیة السبت22
59إلى اآلیة 51من اآلیة األحد23
70إلى اآلیة 60من اآلیة االثنین24
77اآلیة إلى 71من اآلیة الثالثاء25
آخر السورةإلى 78من اآلیة األربعاء26
43مراجعة من بدایة سورة القصص إلى اآلیة الخمیس27
إلى نھایة سورة القصص44من اآلیة مراجعةالجمعة28
اختبار في سورة القصصالسبت29



	18	Page	عثماني نجیب      حفظ القرآن الكریم 

الجزء الواحد والعشرونجدول حفظ 

العنكبوت + الروم + لقمان + السجدة 

شھرمدة الحفظ: خالل ، المقدار: وجھ یومًیا

مقدار الحفظ الیوميالیوم

14سورة العنكبوت إلى اآلیة من بدایة السبت1
23إلى اآلیة 15من اآلیةاألحد2
30إلى اآلیة 24من اآلیة االثنین3
38إلى اآلیة 31من اآلیة الثالثاء4
45اآلیة إلى 39من اآلیةاألربعاء5
52إلى اآلیة 46اآلیة من الخمیس6
مراجعةالجمعة7
63إلى اآلیة 53من اآلیة السبت8
نھایة سورة العنكبوتإلى 64من اآلیة األحد9
اختبار في سورة العنكبوتاالثنین10
15من بدایة سورة الروم إلى اآلیة الثالثاء11
24إلى اآلیة 16من اآلیة األربعاء12
32إلى اآلیة 25من اآلیة الخمیس13
مراجعةالجمعة14
41إلى اآلیة 33من اآلیة السبت15
50اآلیة إلى 42من اآلیة األحد16
إلى نھایة الروم51من اآلیة االثنین17
اختبار في سورة الرومالثالثاء18
11من بدایة لقمان إلى اآلیة األربعاء19
19إلى اآلیة 12من اآلیة الخمیس20
مراجعةالجمعة21
28إلى اآلیة 20من اآلیة السبت22
نھایة سورة لقمانإلى 29من اآلیةاألحد23
سورة لقماناختبار في االثنین24
11بدایة السجدة إلى اآلیة من الثالثاء25
20إلى اآلیة 12من اآلیة األربعاء26
آخر السورةإلى 21من اآلیة الخمیس27
اختبار في سورة السجدةالجمعة28



	19	Page	عثماني نجیب      حفظ القرآن الكریم 

جدول حفظ الجزء الثاني والعشرون

األحزاب + سبأ + فاطر 

أیام10شھر ومدة الحفظ: خالل ، یومًیاالمقدار: وجھ 

مقدار الحفظ الیوميالیوم

6إلى اآلیة سورة األحزابمن بدایة السبت1
15إلى اآلیة 7من اآلیةاألحد2
22إلى اآلیة 16من اآلیة االثنین3
30إلى اآلیة 23من اآلیة الثالثاء4
35إلى اآلیة 31من اآلیة األربعاء5
اختبار في الحفظ األسبوعيالخمیس6
مراجعةالجمعة7
43إلى اآلیة 36من اآلیة السبت8
50إلى اآلیة 44من اآلیة األحد9
54إلى اآلیة 51من اآلیة االثنین10
62إلى اآلیة 55من اآلیة الثالثاء11
آخر سورة األحزابإلى 63من اآلیة األربعاء12
في الحفظ األسبوعياختبارالخمیس13
35من بدایة األحزاب إلى اآلیة مراجعةالجمعة14
إلى آخر سورة األحزاب36مراجعة من اآلیة السبت15
اختبار في سورة األحزاباألحد16
7إلى اآلیة بدایة سورة سبأمن االثنین17
14إلى اآلیة 8من اآلیة الثالثاء18
22إلى اآلیة 15من اآلیة األربعاء19
31إلى اآلیة 23من اآلیة الخمیس20
مراجعةالجمعة21
39اآلیة إلى 32من اآلیة السبت22
48إلى اآلیة 40من اآلیة األحد23
نھایة سورة سبأإلى 49من اآلیة االثنین24
مراجعة سورة سبأالثالثاء25
اختبار في سورة سبأاألربعاء26
3من بدایة سورة فاطر إلى اآلیة الخمیس27
مراجعةالجمعة28
11إلى اآلیة 4من اآلیة السبت29
18اآلیة إلى 12من اآلیة األحد30
30إلى اآلیة 19من اآلیة االثنین31
38إلى اآلیة 31من اآلیة الثالثاء32
نھایة سورة فاطرإلى 39من اآلیة األربعاء33
سورة فاطرمراجعةالخمیس34
اختبار في سورة فاطرالجمعة35
مراجعة األحزابالسبت36
مراجعة سبأاألحد37
مراجعة فاطراالثنین38
اختبار في الجزء [األحزاب+سبأ+فاطر]الثالثاء39



	20	Page	عثماني نجیب      حفظ القرآن الكریم 

الجزء الثالث والعشرونجدول حفظ 

یس + الصافات + ص

الحفظ: خالل أربعة أسابیع، مدةالمقدار: وجھ یومًیا
مقدار الحفظ الیوميالیوم

12إلى اآلیة سورة یسمن بدایة السبت1
27إلى اآلیة 13من اآلیةاألحد2
40إلى اآلیة 28من اآلیة االثنین3
54إلى اآلیة 41من اآلیة الثالثاء4
70إلى اآلیة 55من اآلیة األربعاء5
إلى آخر سورة یس71من اآلیة الخمیس6
مراجعةالجمعة7
اختبار في سورة یسالسبت8
24إلى اآلیة بدایة الصافاتمن األحد9
51إلى اآلیة 25من اآلیة االثنین10
76إلى اآلیة 52من اآلیة الثالثاء11
102اآلیة إلى 77من اآلیة األربعاء12
126إلى اآلیة 103من اآلیة الخمیس13
مراجعةالجمعة14
153إلى اآلیة 127من اآلیة السبت15
إلى آخر سورة الصافات154من اآلیة األحد16
اختبار في سورة الصافاتاالثنین17
16إلى اآلیة بدایة سورة صمن الثالثاء18
26إلى اآلیة 17من اآلیة األربعاء19
42إلى اآلیة 27من اآلیة الخمیس20
مراجعةالجمعة21
61اآلیة إلى 43من اآلیة السبت22
آخر سورة صإلى 62من اآلیة األحد23
اختبار في سورة صاالثنین24
مراجعة یسالثالثاء25
مراجعة الصافاتاألربعاء26
مراجعة صالخمیس27
الجزءاختبار فيالجمعة28



	21	Page	عثماني نجیب      حفظ القرآن الكریم 

جدول حفظ الجزء الرابع والعشرون

غافر + فصلتالزمر + 

أیام9، مدة الحفظ: خالل شھر والمقدار: وجھ یومًیا

مقدار الحفظ الیوميالیوم

5إلى اآلیة سورة الزمرمن بدایة السبت1
10إلى اآلیة 6من اآلیةاألحد2
21إلى اآلیة 11من اآلیة االثنین3
31إلى اآلیة 22من اآلیة الثالثاء4
40إلى اآلیة 32من اآلیة األربعاء5
47إلى اآلیة 41من اآلیةالخمیس6
مراجعةالجمعة7
56إلى اآلیة 48من اآلیة السبت8
67إلى اآلیة 57من اآلیة األحد9
آخر السورةإلى 68من اآلیة االثنین10
40مراجعة من بدایة الزمر إلى اآلیة الثالثاء11
إلى آخر سورة الزمر41من اآلیة مراجعةاألربعاء12
اختبار في سورة الزمرالخمیس13
مراجعةالجمعة14
7إلى اآلیة سورة غافرمن بدایة السبت15
16إلى اآلیة 8من اآلیةاألحد16
25إلى اآلیة 17من اآلیة االثنین17
33إلى اآلیة 26من اآلیة الثالثاء18
40إلى اآلیة 34من اآلیة األربعاء19
49إلى اآلیة 41من اآلیةالخمیس20
مراجعةالجمعة21
58إلى اآلیة 50من اآلیة السبت22
66إلى اآلیة 59من اآلیةاألحد23
77اآلیة إلى 67من اآلیة االثنین24
إلى آخر سورة غافر78من اآلیة الثالثاء25
40من بدایة غافر إلى اآلیة مراجعةاألربعاء26
إلى آخر سورة غافر41مراجعة من اآلیة الخمیس27
اختبار في سورة غافرالجمعة28
11إلى اآلیة سورة فصلتمن بدایة السبت29
20إلى اآلیة 12من اآلیةاألحد30
29إلى اآلیة 21من اآلیة االثنین31
38إلى اآلیة 30من اآلیة الثالثاء32
46إلى اآلیة 39من اآلیة األربعاء33
آخر سورة فصلتإلى 47من اآلیةالخمیس34
اختبار في سورة فصلتالجمعة35
مراجعة سورة الزمر السبت36
مراجعة  سورة غافراألحد37
مراجعة  سورة فصلتاالثنین38
اختبار في الجزءالثالثاء39



	22	Page	عثماني نجیب      حفظ القرآن الكریم 

الخامس والعشرونالجزءجدول حفظ 

الشورى + الزخرف + الدخان + الجاثیة

شھرمدة الحفظ: خالل ، المقدار: وجھ یومًیا
مقدار الحفظ الیوميالیوم

10إلى اآلیة سورة الشورىمن بدایة السبت1
15إلى اآلیة 11من اآلیةاألحد2
22إلى اآلیة 16من اآلیة االثنین3
31إلى اآلیة 23من اآلیة الثالثاء4
44إلى اآلیة 32من اآلیة األربعاء5
آخر سورة الشورىإلى 45من اآلیةالخمیس6
مراجعةالجمعة7
اختبار في سورة الشورىالسبت8
10إلى اآلیة بدایة الزخرف من األحد9
22اآلیة إلى 11من اآلیة االثنین10
33إلى اآلیة 23من اآلیةالثالثاء11
47إلى اآلیة 34من اآلیة األربعاء12
60إلى اآلیة 48من اآلیة الخمیس13
مراجعةالجمعة14
73إلى اآلیة 61من اآلیةالسبت15
آخر سورة الزخرفإلى 74من اآلیةاألحد16
اختبار في سورة الزخرفاالثنین17
18إلى اآلیة بدایة الدخان من الثالثاء18
39إلى اآلیة 19من اآلیة األربعاء19
آخر السورةإلى 40من اآلیةالخمیس20
سورة الدخانمراجعةالجمعة21
13إلى اآلیة بدایة الجاثیةمن السبت22
22إلى اآلیة 14من اآلیةاألحد23
32اآلیة إلى 23من اآلیة االثنین24
إلى آخر سورة الجاثیة33اآلیة منالثالثاء25
مراجعة سورة الجاثیةاألربعاء26
اختبار في سورتي الدخان والجاثیةالخمیس27
مراجعة سورة الشورى الجمعة28
مراجعة  سورة الزخرفالسبت29
مراجعة  سورتي الدخان و الجاثیةاألحد30
اختبار في الجزءاالثنین31



	23	Page	عثماني نجیب      حفظ القرآن الكریم 

الجزء السادس والعشرون دول حفظ ج

شھرمدة الحفظ: خالل ، المقدار: وجھ یومًیا
مقدار الحفظ الیوميالیوم

5إلى اآلیة سورة األحقافمن بدایة السبت1
14إلى اآلیة 6من اآلیةاألحد2
20إلى اآلیة 15من اآلیة االثنین3
28إلى اآلیة 21من اآلیة الثالثاء4
آخر سورة األحقافإلى 29من اآلیة األربعاء5
اختبار في سورة األحقافالخمیس6
مراجعةالجمعة7
11إلى اآلیة بدایة محمد من السبت8
19اآلیة إلى 12من اآلیة األحد9
29اآلیة إلى 20من اآلیة االثنین10
آخر سورة محمدإلى 30من اآلیةالثالثاء11
9إلى اآلیة سورة الفتحبدایة من األربعاء12
اختبار في الحفظ األسبوعيالخمیس13
مراجعةالجمعة14
15إلى اآلیة 10من اآلیة السبت15
23إلى اآلیة 16من اآلیةاألحد16
آخر سورة الفتحإلى 24من اآلیةاالثنین17
4من بدایة سورة الحجرات إلى اآلیة الثالثاء18
11إلى اآلیة 5من اآلیة األربعاء19
اختبار في الحفظ االسبوعيالخمیس20
مراجعةالجمعة21
آخر سورة الحجراتإلى 12من اآلیةالسبت22
15من بدایة سورة ق إلى اآلیة األحد23
35إلى اآلیة 16من اآلیةاالثنین24
آخر سورة قإلى 36من اآلیة الثالثاء25
في الحفظ األسبوعياختباراألربعاء26
مراجعة سورة األحقافالخمیس27
مراجعة سورة محمد الجمعة28
مراجعة  سورة الفتحالسبت29
مراجعة  سورتي الحجرات وقاألحد30
اختبار في الجزءاالثنین31



	24	Page	عثماني نجیب      حفظ القرآن الكریم 

الجزء السابع والعشرونجدول حفظ 

أیام4وشھرمدة الحفظ: خالل ، المقدار: وجھ یومًیا
مقدار الحفظ الیوميالیوم

30إلى اآلیة سورة الذاریاتمن بدایة السبت1
آخر الذاریاتإلى 31من اآلیةاألحد2
14إلى اآلیة بدایة الطورمن االثنین3
31إلى اآلیة 15من اآلیة الثالثاء4
آخر سورة الطورإلى 32من اآلیة األربعاء5
والطوراختبار في الذاریاتالخمیس6
مراجعةالجمعة7
26إلى اآلیة بدایة النجم من السبت8
44اآلیة إلى 27من اآلیة األحد9
آخر سورة النجمإلى 45من اآلیة االثنین10
27بدایة القمر إلى اآلیة من الثالثاء11
إلى آخر سورة القمر28اآلیة من األربعاء12
والقمراختبار في النجم الخمیس13
مراجعةالجمعة14
16إلى اآلیة بدایة الرحمن من السبت15
40إلى اآلیة 17من اآلیةاألحد16
67اآلیة إلى 41من اآلیةاالثنین17
إلى آخر سورة الرحمن 68من اآلیة الثالثاء18
16من بدایة سورة الواقعة إلى اآلیة األربعاء19
في الحفظ األسبوعياختبارالخمیس20
مراجعةالجمعة21
50اآلیة إلى 17من اآلیةالسبت22
76إلى اآلیة 51من اآلیة األحد23
آخر سورة الواقعةإلى 77من اآلیةاالثنین24
11من بدایة سورة الحدید إلى اآلیة الثالثاء25
18إلى اآلیة 12من اآلیة األربعاء26
في الحفظ األسبوعياختبارالخمیس27
مراجعةالجمعة28
24اآلیة إلى 19من اآلیةالسبت29
إلى آخر السورة25من اآلیة األحد30
مراجعة الذاریات والطور والنجم االثنین31
مراجعة  القمر والرحمن والواقعةالثالثاء32
مراجعة  سورة الحدیداألربعاء33
اختبار في الجزءالخمیس34



	25	Page	عثماني نجیب      حفظ القرآن الكریم 

الجزء الثامن والعشرون جدول حفظ 

أیام3وشھرمدة الحفظ: خالل ، المقدار: وجھ یومًیا
مقدار الحفظ الیوميالیوم

6إلى اآلیة سورة المجادلة من بدایة السبت1
11اآلیة إلى 7من اآلیةاألحد2
آخر سورة المجادلةإلى 12اآلیة من االثنین3
3إلى اآلیة بدایة سورة الحشر من الثالثاء4
9اآلیة إلى 4من اآلیة األربعاء5
اختبار في الحفظ األسبوعيالخمیس6
مراجعةالجمعة7
16إلى اآلیة 10اآلیة من السبت8
آخر سورة الحشرإلى 17من اآلیة األحد9
5اآلیة إلى بدایة سورة الممتحنةمن االثنین10
11إلى اآلیة 6اآلیةمن الثالثاء11
إلى آخر سورة الممتحنة12اآلیة من األربعاء12
اختبار في الحفظ األسبوعيالخمیس13
مراجعةالجمعة14
7إلى اآلیة بدایة الصف من السبت15
آخر سورة الصفإلى 8من اآلیةاألحد16
5اآلیة إلى بدایة الجمعةمن االثنین17
إلى آخر سورة الجمعة6اآلیة من الثالثاء18
6من بدایة سورة المنافقون إلى اآلیة األربعاء19
اختبار في الحفظ األسبوعيالخمیس20
مراجعةالجمعة21
آخر سورة المنافقونإلى 7من اآلیةالسبت22
9من بدایة سورة التغابن إلى اآلیة األحد23
التغابنآخر سورة إلى 10من اآلیةاالثنین24
5من بدایة سورة الطالق إلى اآلیة الثالثاء25
إلى آخر سورة الطالق6من اآلیة األربعاء26
اختبار في الحفظ األسبوعيالخمیس27
مراجعةالجمعة28
7اآلیة إلى بدایة سورة التحریممن السبت29
إلى آخر سورة التحریم8من اآلیة األحد30
المجادلة +الحشر +الممتحنةمراجعةاالثنین31
مراجعة الصف+المنافقون+التغابن+الطالق+التحریمالثالثاء32
اختبار في الجزءاألربعاء33



	26	Page	عثماني نجیب      حفظ القرآن الكریم 

الجزء التاسع والعشرونجدول حفظ 

أیام5وشھرمدة الحفظ: خالل ، المقدار: وجھ یومًیا
مقدار الحفظ الیوميالیوم

12إلى اآلیة سورة الملك من بدایة السبت1
26اآلیة إلى 13من اآلیةاألحد2
آخر سورة الملكإلى 27اآلیة من االثنین3
15إلى اآلیة بدایة سورة القلم من الثالثاء4
42اآلیة إلى 16من اآلیة األربعاء5
اختبار في الحفظ األسبوعيالخمیس6
مراجعةالجمعة7
سورة القلمآخر إلى 43اآلیة من السبت8
18اآلیة إلى بدایة الحاقةمن األحد9
آخر سورة الحاقةإلى 19اآلیة من االثنین10
25بدایة المعارج إلى اآلیة من الثالثاء11
إلى آخر سورة المعارج26اآلیة من األربعاء12
اختبار في الحفظ األسبوعيالخمیس13
مراجعةالجمعة14
10إلى اآلیة بدایة نوح من السبت15
آخر سورة نوحإلى 11من اآلیةاألحد16
13اآلیة إلى بدایة الجنمن االثنین17
إلى آخر سورة الجن14من اآلیة الثالثاء18
13من بدایة سورة المزمل إلى اآلیة األربعاء19
اختبار في الحفظ األسبوعيالخمیس20
مراجعةالجمعة21
آخر سورة المزملإلى 14من اآلیةالسبت22
31من بدایة سورة المدثر إلى اآلیة األحد23
آخر سورة المدثرإلى 32من اآلیةاالثنین24
سورة القیامةالثالثاء25
13من بدایة سورة اإلنسان إلى اآلیة األربعاء26
اختبار في الحفظ األسبوعيالخمیس27
مراجعةالجمعة28
آخر سورة اإلنسانإلى 14اآلیة من السبت29
29من بدایة سورة المرسالت إلى اآلیة األحد30
آخر سورة المرسالتإلى 30من اآلیةاالثنین31
اختبار في الحفظ األسبوعيالثالثاء32
مراجعة من سورة الملك إلى نوحاألربعاء33
مراجعة من سورة الجن إلى المرسالتالخمیس34
اختبار في الجزءالجمعة35



	27	Page	عثماني نجیب      حفظ القرآن الكریم 

الثالثونالجزء جدول حفظ 

أیام6وشھرمدة الحفظ: خالل ، المقدار: وجھ یومًیا
مقدار الحفظ الیوميالیوم

20إلى اآلیة سورة النبأ من بدایة السبت1
آخر سورة النبأإلى 21من اآلیةاألحد2
26بدایة سورة النازعات إلى اآلیة من االثنین3
آخر سورة النازعاتإلى 27من اآلیةالثالثاء4
عبساألربعاء5
اختبار في الحفظ األسبوعيالخمیس6
مراجعةالجمعة7
التكویرالسبت8
االنفطاراألحد9
المطففیناالثنین10
االنشقاقالثالثاء11
البروجاألربعاء12
اختبار في الحفظ األسبوعيالخمیس13
مراجعةالجمعة14
الطارق + األعلىالسبت15
الغاشیةاألحد16
الفجراالثنین17
البلدالثالثاء18
الشمس + اللیلاألربعاء19
اختبار في الحفظ األسبوعيالخمیس20
مراجعةالجمعة21
الضحى +الشرحالسبت22
التین + العلقاألحد23
القدر + البینةاالثنین24
الزلزلة + العادیاتالثالثاء25
القارعة + التكاثراألربعاء26
اختبار في الحفظ األسبوعيالخمیس27
مراجعةالجمعة28
العصر + الھمزة + الفیلالسبت29
قریش + الماعون + الكوثراألحد30
الكافرون + النصر + المسداالثنین31
اإلخالص + الفلق + الناسالثالثاء32
اختبار في الحفظ األسبوعياألربعاء33
مراجعة من سورة النبأ إلى األعلىالخمیس34
مراجعة من سورة الغاشیة إلى الناسالجمعة35
اختبار في الجزءالسبت36


