باسمه تعالی

اطالعیه ثبت نام سومین دوره

آزمون کفایت زبان عربی (اشتمال)
(جایگزین تافل انگلیسی دکتری)

ثبت نام از طریق:
مراجعه حضوری به دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی
تماس تلفنی با شماره ( 517-36267173آقای جهان آرا)
از طریق پیام رسان گپ به آدرس https://Gap.im/mhj_2371
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معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه قرآن و حدیث
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الْعلمي يف جامْعة القرآن واحلديث اإلعالن عن فُح ِاب الُسجيل للدورة الثالثة
يرس إدارة الُْعليم والِّحث
ّ
من امُحان اللغة الْعرِ ّية الْعام أمام طالب جامْعة القرآن واحلديث وُذلك طالب الْعلوم الالهوَية يف
اجلامْعات اإليران ّية.

موعد ومكان التسجيل
مقر جامْعة القرآن واحلديث.
من يوم األرِْعاء  89/3/1ولغاية  89/3/02من الساعة  9حُى الساعة  13:32يف ّ

َُ نذُّر السادة والسيدات ّ
ِأن االجَُع الُوجيهي الذي سيْعقد يف َاريخ  89/3/03واجب احلضور.

أ ّيام انعقاد الدورات
الدورة األوىل:
من  89/3/00وحُى  89/3/02وُذلك من  89/3/08وحُى  89/5/0من السِّت إَل األرِْعاء.

الدورة الثانية:
يوما الساِع والْعرشين والثامن والْعرشين من شهر ََي وأيض ًا يوما الثالث والراِع من شهر مرداد.

االمتحان التحريري
صِّاح يوم اخلميس  89/5/12يف الساعة الُاسْعة.

رسوم الدورة
عىل اْلُقدمني للدورة دفع اْلِّالغ الُالية:
أ 052 .ألف َومان للمشارُة يف الدورة.
ب 125 .ألف َومان للمشارُة يف االمُحان

مالحظة
أ .لالسُفسار عن أي يشء يرَِّط ِالدورة الرجاء مراجْعة السيد جهان آرا مدير مكُب قسم الُْعليم والِّحث
الْعلمي يف اجلامْعة أو االَصال عىل الرقم الُايل20537172053 :
بُ .ل طالب ال يشارك يف الدورة ال حيق له َقديم االمُحان.

