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متابعة قروب و قناة التليجرام أواًل بأول واإلنتباه للتعليمات الواردة فيه .. 	

 األمانة والتعهد بحفظ ملفات الدورة من حقائب وجميع محتوياتها وعدم . 	
نسخها أو إرسالها ألي شخص كان وتستخدم فقط لغرض الدورة .

 مهم جدًا اإللتزام بحل االتدريبات واالختبارات التجريبية أول بأول حيث سيتم . 	
اعتماد معدل االنجاز التراكمي والنهائي مع دخولك االختبار  

االستفسارات متاحة من بداية الدورة إلى انتهاء الدورة . . 	

تم تصميم الخطة بكل مرونة وتم وضع أوقات كافية جدًا ألداء االتدريبات . 	
واالختبارات وعليه أي تأخير منك  ستتراكم عليك المهام وقد ال تستطيع 

القيام بها.

إعادة حل االتدريبات واالختبارات متاحة لك بعدد ال محدود . . 	

صالحية الدورة حتى إنتهاء إختبارات الفترة الثانية للتحصيلي .. 	

تبدأ الدورة اإلثنين 		/9/				

تعليمات هامة



المالحظات خطة المتدرب والمتدربة للوصول إلى 
درجة عالية تليق بكم بإذن اهلل تعالى  اليوم

حل تدريب التأسيس 
1- التعريف باالختبار وفروعه

2- التأسيس على االسالميات 
األول

التدريب على دخول القاعة االفتراضية الثاني

حل التدريب األول الحديث والثقافة اإلسالمية “ بث مباشر “ الثالث

حل التدريب الثاني التوحيد “ بث مباشر “ الرابع

حل التدريب الثالث فقه 1   “ بث مباشر “ الخامس

حل التدريب الرابع فقه 2   “ بث مباشر “ السادس

حل تدريب التأسيس  التأسيس على بعض مهارات اللغة العربية السابع

حل التدريب الخامس النحو والصرف 1  “ بث مباشر “ الثامن

حل التدريب السادس النحو والصرف 2  “ بث مباشر “ التاسع

حل التدريب السابع األدب العربي1  “ بث مباشر “ العاشر

حل التدريب الثامن األدب العربي2  “ بث مباشر “ الحادي عشر

حل التدريب التاسع البالغة والنقد   “ بث مباشر “ الثاني عشر

حل تدريب التأسيس  التأسيس على االجتماعيات الثالث عشر

حل التدريب العاشر التاريخ “ بث مباشر “ الرابع عشر

حل التدريب الحادي عشر الجغرافيا “ بث مباشر “ الخامس عشر

حل التدريب الثاني عشر االجتماعيات  “ بث مباشر “ السادس عشر

حقيبة التجميعات :
 مراجعة حقيبة التجميعات الجزء األول

 “ لغة عربية”
السابع عشر

تابع مراجعة حقيبة التجميعات الجزء االول
” لغة عربية”

الثامن عشر

-مراجعة حقيبة التجميعات الجزء الثاني  “ 
اسالميات” التاسع عشر



-تابع مراجعة حقيبة التجميعات الجزء الثاني  
“ اسالميات” العشرون

-مراجعة حقيبة التجميعات الجزء الثالث  “ 
اجتماعيات “ الحادي والعشرون

-تابع مراجعة حقيبة التجميعات الجزء الثالث 
“ اجتماعيات   الثاني والعشرون

االختبارات التجريبية :
حل االختبار التجريبي األول

الثالث والعشرون

حل االختبار التجريبي الثاني الرابع والعشرون

حل االختبار التجريبي الثالث الخامس والعشرون

حل االختبار التجريبي الرابع السادس والعشرون

مراجعة المحاضرات “ وحقيبة الشرح “ السابع والعشرون

مراجعة عامة
اختبار ورقي محاكي لالختبار الفعلي 

الثامن والعشرون

ملحوظة هامة جدا : االستفسارات متاحة طوال مدة الدورة ويرسل بها جدول 

تنتهي الدورة بدخول االختبار الفعلي للفترة األولى والثانية

يبدأ البث المباشر من الساعة 11:15 مساء  إلى 1:15 مساء “ في رمضان “

يبدأ البث المباشر من الساعة 5:45مساًء  إلى 7:45 مساء“ بعد رمضان”
مالحظة : االستفسارات متاحة طوال مدة الدورة وسيتم متابعة التجميعات 

اليومية وإرسالها أول بأول للطالب 



خطوات الدورة التدريبية

دخول االختبار الفعلي

االختبارات المحاكية 
 لالختبار الفعلي 

 حل تجميعات األعوام السابقة 

 إنشاء قروب وقناة الدورة 

مرحلة التأسيس

 التدريب على القاعة اإللكترونية 

 حضور البث المباشر للمحاضرات 

مراجعة البث المسجل 
 وحل التدريبات  
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مميزات الدورة
حقيبة تدريبية إضافية تحتوي على تجميعات األعوام السابقة. 	

 تدريبات أسبوعية واختبارات تجريبية محاكية لالختبار الفعلي .. 	

متابعة مستمرة لجميع المشتركين وتحفيز المتأخرين منهم . 	

الرد على كافة اإلستفسارات حتي دخول اختبار الفترة األولى والثانية.. 	


