Inschrijfformulier Qor’an Instituut 2016-2017

>> GELIEVE ONDERSTAAND FORMULIER MET BLOKLETTERS EN DUIDELIJK LEESBAAR INVULLEN <<

Cursistnummer
(gelieve niet invullen)
Volledige naam

M/V

Geboortedatum
Geboorteplaats
Straat en huisnummer
Postcode en Plaats
Telefoonnummer
E-mail
Inschrijf- en betalingsvoorwaarden;
Cursist(e) is ervan op de hoogte dat na inschrijving hij/zij het volledige cursusgeld is verschuldigd.
De cursist draagt zorg voor een tijdige betaling.
De cursist(e) schrijft zich in voor de totale duur van de cursus/module. Bij uitschrijving is geen restitutie
mogelijk.
Cursist(e) is ervan op de hoogte dat uitschrijving enkel schriftelijk kan plaatsvinden, en dat deze pas
voltooid is ná bevestiging.






Bij het volgen van een 2e cursus bij het QI, 50% korting op het cursusgeld bij vooruitbetaling. Binnen 30 dagen vanaf de startdatum
dient het verschuldigde bedrag door de IUR te zijn ontvangen.

MACHTIGING
IBAN
Cursusbedrag

 € 300,- per jaar

(Cursus / Hifz)

 € 400,- per jaar

(Certificaat Programma / Ijaaza)

Datum
€ 200,Plaats

Handtekening

 Ik heb bovenstaande
voorwaarden gelezen en ga
akkoord.

Lever dit formulier in met:
 een kopie van uw legitimatiebewijs (Nederlands paspoort of verblijfsvergunning).  Kopie bankpas
( alleen bij nieuwe inschrijving )

Let op: Wij nemen alleen volledig ingevulde formulieren met bijbehorende documenten in behandeling.

Islamitische Universiteit Rotterdam, Bergsingel 135, 3037 GC Rotterdam
Tel:010-4854721 E-mail: szaken@iur.nl www.iur.nl
IBAN: NL98ABNA0595230857

Cursussen Qor’an Recitatie en Tajwied
Kruis uw voorkeuren aan:



 Cursus
Cursus

(tajwied voor beginners)

 Certificaat Programma

(tajwied voor gevorderden)

 Hifz

 Ijaaza

Periode

 Periode 1 ( vanaf week 38 )

 Periode 2 ( vanaf week 2 )

Niveau

 Niveau 1

 Niveau 2

Taal

 Nederlands

 Arabisch

Riwaya

 Hafs

 Warsh

Voorkeur dag

 Doordeweeks

 Zaterdag

Voorkeur tijd

 10.00 – 12.00

 14.00 – 16.00

Waar kies ik voor?
Cursus: Tajwied voor beginnners (1 of 2 jaar)
 De Qor’an leren reciteren op een vloeiende manier en volgens de juiste tajwied regels.
 Articulatie-punten (magaridj al hoeroef)
 De regels van Noen Saakinah en Tanween (Idhaar, Idghaam, Ikhfaa, Iqlaab)
 De regels van Miem Saakinah (Idhaar, Idghaam, Ikhfaa)
 De regels van Madd (Verlenging)
 Kenmerken van de Arabische letters (globaal)
Certificaat Programma: Tajwied voor gevorderden (2 jaar)
 De Qor’an leren reciteren op een vloeiende manier en volgens de juiste tajwied regels.
 Voorwaarde: koran kunnen reciteren met toepassing van een aantal tadjwied regels
 Inleiding tot de wetenschap van Tajwied en de definitie
 Al-Lahn (de fout / verbale fouten)
 Niveaus van recitatie
 De belangrijke onderwerpen van tajwied worden vrij diepgaand behandeld, zoals de Articulatiepunten (magaridj al hoeroef), kenmerken van de Arabische letters
Hifz: Het memoriseren van de Qor’an
 Het memoriseren van heel de koran of enkele soera’s en deze op de correcte wijze reciteren.
 Voorwaarde: koran kunnen reciteren met toepassing van tadjwied regels
 Duur van cursus is afhankelijk van tempo en de keuze die de student maakt
Ijaaza: Het volledig memoriseren van de Qor’an
 Het reciteren van de koran van kaft tot kaft bij een bevoegde docent(e).
 Voorwaarde: koran kunnen reciteren met toepassing van tadjwied regels
 Duur is afhankelijk van tempo en de keuze die de student maakt
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