
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ين كاملني وتنتهي صالحية الدورة يف 1  16/9/1444. مدة الدورة شهر

يبية بموعدها املحدد بالجدول حيث    مهم جدا. 2 يبات واالختبارات التجر االلزتام بحل التدر
ير الصادرة يف  املحدد.املوعد  سيعتمد نسبة انجازك بالدورة على التقار

. االستفسارات متاحة من بداية الدورة إىل إنتهاء الدورة الزتامك بالخطة أول بأول يضمن  3
يبات و االختبارات لك بحول هللا درجة أعلى من الدرجة السابقة  برشط أن تحل التدر

يبية بنسبة   ٪ على االقل.   70التجر

يبات واالختبارات  . تم تصميم الخطة بكل مرونة وتم وضع أوقات كافية جدا ألدا 4 ء التدر
كم عليك املهام وقد ال تستطيع القيام بها.   وعليه أي تأخري منك سترتا

يبات واالختبارات حىت تصل إىل   إعادة. يجب 5  ٪ وال يكفي مجرد  90حل التدر

 نجاز بالدورة محسوبة على الدرجة اليت حصلت عليها.  حلها ألن نسبة اال

هم سيكون قبل االنتهاء من جدول الدورة يمكنهم  . الطالب والطالبات الذين اختبار 6
مضاعفة الجهد واالنتهاء من الجدول »قبل االختبار « مع العلم أنه تم الرتكزي على الفهم يف  

 محارضات البث املبارش وهي تؤهلك لحل أي نموذج بإذن هللا 

 التفرغ ساعتني يوميا حىت نهاية الدورة  مهم جدا . 7

25دورة قدرات الجامعيني   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يخ    اليوم والتار
خطة الطالب والطالبة لنصل إىل درجة  

 عالية تليق بكم بإذن للا 
 مالحظات 

ول 
األ

 

يب  التأسيس على القسم الكمي 16/7/1444 الثالثاء  حل التدر
يب  التأسيس على القسم اللفظي 7/1444/ 17األربعاء   حل التدر
يب  اسرتاتيجيات الكمي 18/7/1444 الخميس  حل التدر
 راحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  7/1444/ 19الجمعة 

 

 

 

ن 
لثا

ع ا
بو

ألس
ا

 

 20/7/1444 السبت
يقة حضور    التدريب على دخول القاعة االفرتاضية ورشح طر

 ( البث املبارش  )

 21/7/1444 األحد 
 مفهوم االختبار + التناظر اللفظي  

 ) بث مبارش ( 
يب االول   حل التدر

يب  ) بث مبارش ( الخطأ السيايق  22/7/1444 اإلثنني   الثاين حل التدر

 23/7/1444 الثالثاء
 اسرتاتيجيات استيعاب املقروء 

 ) بث مبارش (  
يب   الثالث حل التدر

 24/7/1444األربعاء 
كمال الجمل    قطع استيعاب املقروء + ا

 ) بث مبارش ( 
يب   الرابع  حل التدر

 الخامس  حل التدريب ) بث مبارش (  1الجزء الكمي  25/7/1444الخميس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــ راحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 26/7/1444 الجمعة

 مساءا   10:15حىت الساعة  مساءا   8:15 يبدأ البث املبارش من الساعة
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 السادس  حل التدريب ) بث مبارش (  2الجزء الكمي  27/7/1444السبت 

 7/1444/ 28األحد 
 املنطق والتفكري الناقد + املقارنات  

 ) بث مبارش ( 
يب   السابع  حل التدر

يب  ) بث مبارش (األشكال  29/7/1444االثنني   الثامن  حل التدر
يــــــبــــــــــيـــــــة وحــــــــــقـــــــــيــ   ـــــــبــــــة الـــــــــتـــــــجـــــمـــــــــــيـــــــعـــــــات  األخــــــــتــــــــــبــــــــــارات الــــــــــتـــــــــجـــــــــر

 8/1444/ 1 الثالثاء
 كمي (  –حل النموذج األول ) لفظي  •

 30اىل ص    1مراجعة حقيبة التجميعات من ص  •

 2/8/1444األربعاء 
 كمي (  –) لفظي  الثاين حل النموذج  •

 60اىل ص   31مراجعة حقيبة التجميعات من ص  

 3/8/1444الخميس
 كمي (  – ) لفظي   الثالثحل النموذج  •

 90اىل ص  61مراجعة حقيبة التجميعات من ص  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــ راحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4/8/1444  الجمعة

ع  
بو

ألس
ا

بع 
لرا

ا
   

 5/8/1444السبت 
 كمي (  –) لفظي  الرابع حل النموذج  •

 140اىل ص  91مراجعة حقيبة التجميعات من ص 

 6/8/1444األحد 
 كمي (  –) لفظي   الخامسحل النموذج  •

 150اىل ص  140مراجعة حقيبة التجميعات من ص 

 8/1444/ 7اإلثنني 
 كمي (  –) لفظي   السادسحل النموذج  •

 190اىل ص  151مراجعة حقيبة التجميعات من ص 

 8/8/1444 الثالثاء
 كمي (  – ) لفظي   السابع حل النموذج  •

 240اىل ص  191مراجعة حقيبة التجميعات من ص 

 8/1444  /9األربعاء 
 كمي (  – ) لفظي   الثامن حل النموذج  •

 280اىل ص   241مراجعة حقيبة التجميعات من ص 

 10/8/1444الخميس
 كمي (  – ) لفظي   التاسع حل النموذج  •

 300اىل ص    281مراجعة حقيبة التجميعات من ص 
 نــــــــــــــــهــــــــــــــــايــــــــــــــــــــة الدورة  8/1444/ 11الجمعة 

 12/8/1444السبت 
 كمي (  – ) لفظي   العارشحل النموذج  •

 322اىل ص  301مراجعة حقيبة التجميعات من ص  

 8/1444/ 13 األحد 
 كمي ( –) لفظي   الحادي عرشحل النموذج  •

 عامة مراجعة 

 االستفسارات متاحة طوال مدة الدورة وسيتم متابعة التجميعات اليومية ورشحها أول بأول للطالب



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

على األقل من   %70تنجز  برشط أن من السابقة(  ىاسرتجاع املبلغ كاماًل )إذا مل تحقق درجة أعل  .1
يبية.  يبات واالختبارات التجر  التدر

يبية إضافية تحتوي على تجميعات األعوام السابقة. .2  حقيبة تدر
يبات  .3 يبية محاكية لالختبار الفعلي.اتدر  سبوعية واختبارات تجر
 متابعة مستمرة لجميع املشرتكني وتحفزي املتأخرين منهم.  .4
 دخول االختبار.  حىتكافة االستفسارات  ىالرد عل .5

يبية:   خطوات الدورة التدر

 إنشاء قروب وقناة الدورة

 مرحلة التأسيس

 التدريب على القاعة اإللكرتونية

للمحارضاتالبث املبارش حضور   

املسجل وحل التدريباتمراجعة البث   

 حل تجميعات األعوام السابقة

 االختبارات املحاكية لالختبار الفعلي

 دخول االختبار الفعلي
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 ممزيات الدورة: 


