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 برعاية صاحب السمو امللكي األمري

بن عبد العزيز آل سعودفيصل بن سلمان   
 أمري منطقة املدينة املنورة

اخلامسة وتفسريه وتالوته حفظ القرآن الكرميمسابقة   
احلكومية  داراتاإل ملوظفات   

 مبنطقة املدينة املنورة
ـه4014 دليل املسابقة  
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 التعريف ابملسابقة:
فرعني،  مبنطقة املدينة املنورة، يف  اإلدارات احلكومية اتمبوظفخمتصة  وتفسريه، وتالوته يف حفظ القرآن الكرمي سنوية هي مسابقة

 .جبوائز املسابقةيف كل فرع  اتفائز  يتم اختيار ثالث
 فروع املسابقة: 

جزء عّم. الفرع األول: كامل القرآن الكرمي، مع تفسري مفردات  
جزءاً متتالية، مع تفسري مفردات جزء عّم.( 15)الفرع الثاين:   

 األهداف:

 تعظيم كتاب هللا تعاىل يف نفوس أهله خاصة والناس عامة. -1
 ابلنفع واخلري والتقرب إىل هللا تعاىل. نّ مبا يعود عليه اتاستثمار أوقات فراغ املوظف  -2
 بكتاب هللا تعاىل قواًل وتدبراً وعمالً. نّ ربطه  -3
 إىل مزيد احلفظ واإلتقان لكتاب هللا تعاىل. نّ دفعه  -4
 أعظم ميدان )القرآن الكرمي(.يف  نّ إذكاء روح التنافس بينه  -5

 الشروط:

 سعودية أو مقيمة حتمل اإلقامة النظامية. على رأس العمل ة موظفةاملتقدمكون تأن  -1
 املدينة املنورة وحمافظاهتا. مبنطقةأن يكون نطاق العمل  -2
 عمل.الرتشيح من جهة الأن يتم  -3
 قبل الدخول ابملسابقة إلتقان احلفظ والتجويد. الوقفأن تلتزم املتسابقة ابلدورة التمهيدية اليت يقيمها  -4
 شارك يف الفرع األعلى منه.تأن يف أحد الفروع  تحيق ملن فاز  -5
 شارك فيه مرة أخرى.تفز فيه أن تومل يف أحد الفروع  تحيق ملن شارك -6
  أال تكون املتقدمة قد سبق فوزها يف املسابقات احمللية والدولية. -7
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 اإلجراءات:

 واإلشراف عليها. اإلعداد هلذه املسابقة وقف تعظيم الوحينييتوىل  -1
 وحمافظاهتا. املنورة تقام املسابقة على مستوى منطقة املدينة -2
 ،للمشاركة يف املسابقةيف املدينة املنورة وحمافظاهتا حكومية  إدارةعلى األكثر من كل  اتمتسابق( 6)رشح ت -3

 وتُرسل األمساء املرشحة على الربيد اإللكرتوين اخلاص ابملسابقة.  ،يف كل فرع ثالثةبواقع 
ابإلتقان يف  من القارائت املشهورات على األقلعضوات   املتسابقات جلنة تتكون من ثالثيتوىل التحكيم بني -4

 احلفظ واألداء.
من اجلهة احلكومية وإرساهلا إىل الربيد  معتمدة  - الوقفاملتوفرة على موقع  -يتم تعبئة استمارة التسجيل  -5

 اإللكرتوين اخلاص ابملسابقة. 
 .هـ27/4/1440 يوم اخلميس آخر موعد للتسجيل -6
 ه.1440 /14/7 يوم اخلميس هـ إىل14/5/1440األحد الدورة التمهيدية ابتداًء من يوم ُُترى  -7
 هـ.21/7/1440يوم اخلميس  تقام املسابقة -8
 .%85نسبة الفوز ابملسابقة ال تقل عن  -9

 جوائز املسابقة:

 الفائز الثالث الفائز الثاين الفائز األول الفرع
 16000 18000 20000 ولالفرع األ
 6000 8000 10000 ينالفرع الثا
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 :قواعد التحكيم
 :األسئلةأواًل: عدد 

 مخسة أسئلة يف احلفظ، مع مخسة أسئلة يف التفسري.الفرع األول: 
 مخسة أسئلة يف احلفظ، مع مخسة أسئلة يف التفسري.الفرع الثاين: 

 .( سطراً وفق مصحف املدينة النبوية15ابألسئلة املعدة بدءاً وانتهاًء، وخيصص لكل سؤال وجه كامل ) ةلتزم املتسابقتو 

 اثنياً: احلفظ
 :ومعناه التمكن التام من استظهار النص القرآين من حيث ما يلي

 .تسلسل اآلايت ومعرفة أوائلها وأواخرها -1
 .احملافظة على بناء الكلمة حبركاهتا وسكناهتا مبا يوافق رسم املصحف والرواية -2
 .عدم إسقاط احلروف والكلمات أو الزايدة فيها -3

 :اثلثاً: التجويد
 التجويد من حيث:ومعناه مراعاة مجيع أحكام 

 .مراعاة أحكام النون الساكنة والتنوين، وأحكام امليم الساكنة -1
 .استيفاء مقدار املدود، وتوفية مقادير الغنة والقلقلة، ومراتب التفخيم والرتقيق -2
 .مراعاة أحكام الراءات -3
 .العناية أبحكام الوقف واالبتداء، وتقتصر احملاسبة على الوقف واالبتداء القبيحني -4
 .اة خمارج احلروف والصفاتمراع -5

 للتواصل واالستفسار:
 b.e.alwahyain@gmail.comالربيد اإللكرتوين للمسابقة: 

 www.t-alwahyain.net: وقفاملوقع اإللكرتوين لل
 خلف مسجد املهتدين. حي الروايب، شارع سامل بن عبيد، : املدينة املنورة، وقفعنوان ال
 0550279777ج/   0148490269ت.ف/


