
نموذج صرف مواد 
خاص بالمراكز والحلقات القرآنية

لالستخدام الرسمي فقط:

االسم :

تاريخ تقديم الطلب:اسم المركز/  الحلقات:

الوظيفة:

بيانات مقدم الطلب:

ش.ق.ن.٥٠/٤/٢٠١٧

*
*

*
*

الكمية 
المصرحة

الكمية 
المطلوبة المصاحف الرقم

مصحف البحرين الجوامعي -١

مصحف البحرين الوسط  -٢
مصحف ربع يس -٣

مصحف العشر األخير -٤
مصحف جزء عّم -٥
مصحف التبيان -٦

المصحف االوردو -٧
المصحف االنجليزي -٨

المصحف االندونيسي -٩
المصحف الفرنسي -١٠

تفسير الجاللين -١١

  يصرف حسب الكميات المصرح بها في الجدول أعاله.

السبب:  يعتذر عن عدم الصرف.

التوقيع:

*

التوقيع:التاريخ:اسم مستلم الطلب:

يعبأ  الجدول من قبل مشرف المركز أو من ينوب عنه:

التوقيع:االسم:

التوقيع:التاريخ:مدخل البيانات:

البريد اإللكتروني:

*

الكمية 
المصرحة

الكمية 
المطلوبة الكتب الرقم

كتاب ملخص عمدة البيان -١
كتاب المعين -٢

كتاب اقرأ و ارتق -٣
كتاب السراج في بيان غريب القرآن -٤

كتاب القارئ العالمي -٥
كتاب علوم القرآن عند الصحابة والتابعين -٦

كتاب ايضاح الوقف واالبتداء -٧
كتاب مدخل إلى التعريف بالمصحف 

الشريف -٨

كتاب بهجة النفوس الجزء األول -٩

كتاب بهجة النفوس الجزء الثاني -١٠

كتاب المحرر في علوم القرآن -١١

كتاب لمحات مشرقة في التجويد -١٢
كتاب اختالف القراءات -١٣

كتاب القاعدة التعليمية -١٤

كتاب تعليم تدبر القرآن الكريم -١٥

كتاب تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه -١٦

كتاب وقوف القرآن وأثرها في التفسير -١٧

كتاب الثقافة اإلسالمية -١٨

حصاد الخريجين -١٩

كتاب خط المصحف ورسمه -٢٠

كتاب مفاهيم قرآنية -٢١

الكمية 
المصرحة

الكمية 
المطلوبة االجراءات واالستمارات الرقم

سجل متابعة حفظ الطالب -١
سجل متابعة حفظ الطالب التفصيلي 

الجديد -٢

طلب اداري -٣

كشف الحضور والغياب للعاملين بالمركز -٤

اشعار غياب الطالب -٥

استمارة اختبار جزء من القرآن الكريم -٦

استمارة المرشح لالمتحان النهائي -٧

كرسي قرآن -٨

* أفراد مراكز  جهات أخرى

إناث:ذكوررقم المركز:


نموذج صرف مواد
خاص بالمراكز والحلقات القرآنية
للاستخدام الرسمي فقط:
الاسم :
اسم المركز/  الحلقات:
تاريخ تقديم الطلب:
الوظيفة:
بيانات مقدم الطلب:
ش.ق.ن.٥٠/٤/٢٠١٧
*
*
*
*
الكمية المصرحة
الكمية المطلوبة
المصاحف
الرقم
مصحف البحرين الجوامعي
١-
مصحف البحرين الوسط
٢- 
مصحف ربع يس
٣-
مصحف العشر الأخير
٤-
مصحف جزء عمّ
٥-
مصحف التبيان
٦-
المصحف الاوردو
٧-
المصحف الانجليزي
٨-
المصحف الاندونيسي
٩-
المصحف الفرنسي
١٠-
تفسير الجلالين
١١-
السبب:
التوقيع:
*
اسم مستلم الطلب:
التاريخ:
التوقيع:
يعبأ  الجدول من قبل مشرف المركز أو من ينوب عنه:
الاسم:
التوقيع:
مدخل البيانات:
التاريخ:
التوقيع:
البريد الإلكتروني:
*
الكمية المصرحة
الكمية المطلوبة
الكتب
الرقم
كتاب ملخص عمدة البيان
١-
كتاب المعين
٢-
كتاب اقرأ و ارتق
٣-
كتاب السراج في بيان غريب القرآن
٤-
كتاب القارئ العالمي
٥-
كتاب علوم القرآن عند الصحابة والتابعين
٦-
كتاب ايضاح الوقف والابتداء
٧-
كتاب مدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف
٨-
كتاب بهجة النفوس الجزء الأول
٩-
كتاب بهجة النفوس الجزء الثاني
١٠-
كتاب المحرر في علوم القرآن
١١-
كتاب لمحات مشرقة في التجويد
١٢-
كتاب اختلاف القراءات
١٣-
كتاب القاعدة التعليمية
١٤-
كتاب تعليم تدبر القرآن الكريم
١٥-
كتاب تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه
١٦-
كتاب وقوف القرآن وأثرها في التفسير
١٧-
كتاب الثقافة الإسلامية
١٨-
حصاد الخريجين
١٩-
كتاب خط المصحف ورسمه
٢٠-
كتاب مفاهيم قرآنية
٢١-
الكمية المصرحة
الكمية المطلوبة
الاجراءات والاستمارات
الرقم
سجل متابعة حفظ الطالب
١-
سجل متابعة حفظ الطالب التفصيلي الجديد
٢-
طلب اداري
٣-
كشف الحضور والغياب للعاملين بالمركز
٤-
اشعار غياب الطالب
٥-
استمارة اختبار جزء من القرآن الكريم
٦-
استمارة المرشح للامتحان النهائي
٧-
كرسي قرآن
٨-
*
رقم المركز:
8.0.1291.1.339988.308172
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