IUR QOR’AN INSTITUUT
CURSUS (1 OF 2 JAAR)

De Koran leren reciteren op een vloeiende manier en volgens de juiste tadjwied regels.
Toelatingseisen

: Arabisch goed kunnen lezen

Kosten

: € 300,- per jaar

Memoriseren

: Hizb 60: Van Surat Al A’la tot Surat Annaas ( Juz Amma )

Recitatie

: Hizb 60: Van Surat Al A’la tot Surat Annaas ( Juz Amma )

Cursusduur

: 60 lesuren

Groepsles

: Minimaal 10 deelnemers

Het eindexamen bestaat uit twee onderdelen:


Theorie (schriftelijk 30%) en mondeling examen (memoriseren van sura’s
70%)

CERTIFICAAT PROGRAMMA (2 JAAR)

De Koran leren reciteren op een vloeiende manier en volgens de juiste tadjwied regels.
Toelatingseisen

: Arabisch goed kunnen lezen, schrijven en redelijk begrijpen

Memoriseren:
Juz Amma, sura’s: 32(Sajdah), 36(Yaasien), 44 (Addoekhaan), 48 (Alfat’h), 49
(Alhoejoeraat), 50 (Qaaf), 55 (Rahman), 56 (Alwaqi’a), 67 (al Moelk), 75(al Qiyyamah).
Recitatie

: Koranverzen oefenen op vlotheid(zie ook punt b)

Lesmateriaal

: Het boek "Al-Moenier".

Cursusduur

: 60 lesuren

Groepsles

: Minimaal 10 deelnemers

Het eindexamen bestaat uit twee onderdelen:


Theorie (schriftelijk 30%) en mondeling examen (memoriseren van sura’s
70%)

HIFZ/MEMORISEREN VAN DE KORAN
Het memoriseren van heel de koran (verdeeld over 4 delen) en deze op de correcte wijze
reciteren.
Duur: afhankelijk van tempo en de keuze die de student maakt

Leesstijlen

: Hafs/Warsh

IJAAZA:
Het reciteren van de koran van kaft tot kaft bij een bevoegde docent(e).
Toelatingseisen:


De student heeft het certificaat programma met succes afgerond en kan op een
vloeiende manier reciteren en volgens de juiste tadjwied regels.



Een toelatingsexamen (mondeling en schriftelijk) afleggen als de student ergens
anders de lessen heeft gevolgd.

Duur

: afhankelijk van tempo van de student

MEER INFO;
Bent u geïnteresseerd in de cursus Koran Recitatie en Tadjwied, maar heeft u nog vragen
over de cursus dan kunt u gerust contact opnemen met de afdeling Studentenzaken.

Bezoekadres: Bergsingel 135 3037 GC
Tel:

010-4854721;

URL: www.iur.nl

Rotterdam

Fax:

010-4843147;

E-mail:

szaken@iur.nl

