
 

 

وزارة التربية            

اإلدارة العامة للتعليم الخاص        

GLOBAL ENGLISH INDIAN SCHOOL                                                    مدرسة غلوبل اإلنجليزية الهندية الخاصة 

 

تالوة القرآن الكريم اسم المسابقة :            

  وقت المسابقة :    من 2018/11/19   إلى    2018/11/22

المدرسة الدولية الباكستانيةمكان المسابقة :      

                                          مسابقة تالوة القرآن الكريم للصف األول االبتدائي 

السور المقررة للتالوة    

سورة التكاثر – 5   سورة القارعة  – 4    سورة العاديات  -3       سورة الزلزلة  – 2ـ  سورة البينة    1      

  سورة الماعون  – 10سورة قريش      – 9سورة الفيل        – 8سورة الهمزة           -7سورة العصر     -6  

سورة المسد  -14سورة النصر    -13سورة الكافرون        -12الكوثر     سورة  – 11    

سورة الناس  – 17سورة الفلق         -16سورة اإلخالص      -15    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

وزارة التربية    

ة للتعليم الخاص اإلدارة العام       

GLOBAL ENGLISH INDIAN SCHOOL                                                    مدرسة غلوبل اإلنجليزية الهندية الخاصة 

 

تالوة القرآن الكريم اسم المسابقة :            

  وقت المسابقة :    من 2018/11/19   إلى    2018/11/22

المدرسة الدولية الباكستانيةمكان المسابقة :      

                     مسابقة تالوة القرآن الكريم للصف الثاني االبتدائي 

:  السور المقررة للتالوة    

              سورة )    النبأ     -  النازعات    -  عبس    - التكوير  ( 



 

 

 وزارة التربية 

اإلدارة العامة للتعليم الخاص        

GLOBAL ENGLISH INDIAN SCHOOL                                                    مدرسة غلوبل اإلنجليزية الهندية الخاصة 

 

تالوة القرآن الكريم اسم المسابقة :            

  وقت المسابقة :    من 2018/11/19   إلى    2018/11/22

المدرسة الدولية الباكستانيةمكان المسابقة :      

 

                     مسابقة تالوة القرآن الكريم للصف الثالث االبتدائي 

: السور المقررة للتالوة    

               سورة )    الملك   - القلم   - الحاقة   ( 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

وزارة التربية        

اإلدارة العامة للتعليم الخاص        

GLOBAL ENGLISH INDIAN SCHOOL                                                    مدرسة غلوبل اإلنجليزية الهندية الخاصة 

 

تالوة القرآن الكريم اسم المسابقة :            

  وقت المسابقة :    من 2018/11/19   إلى    2018/11/22

المدرسة الدولية الباكستانيةمكان المسابقة :      

 

                     مسابقة تالوة القرآن الكريم للصف الرابع االبتدائي 

: السور المقررة للتالوة    

               سورة )  الحشر     -  الممتحنة    -  الصف ( 



 

 

 وزارة التربية 

اإلدارة العامة للتعليم الخاص        

GLOBAL ENGLISH INDIAN SCHOOL                                                    مدرسة غلوبل اإلنجليزية الهندية الخاصة 

 

تالوة القرآن الكريم اسم المسابقة :            

  وقت المسابقة :    من 2018/11/19   إلى    2018/11/22

المدرسة الدولية الباكستانيةمكان المسابقة :      

 

                     مسابقة تالوة القرآن الكريم للصف الخامس  االبتدائي 

: السور المقررة للتالوة    

               سورة )   الرحمن    - الواقعة    - الحديد    ( 

 

 


