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 ﴾ ﴿َوَرت ِّلِّ ٱۡلُقۡرَءاَن تَ ۡرتِّيلا 

 مسابقة جتويد القرآن الكري 
 ٢٠٢١ –  ١٤٤٢رمضان  

 جلنة حتكيم دولّية مصريّة وما فوق | جوائز قّيمة |    ١٧أعمار  
 رمضانية عرب يوتيوب وموقع زووم عشر لياٍل  مد ة  مباشرة   بث  تُ 

 عن املسابقة

، الذ كر احلكيم جتويداا ي  إىل تعزيز األجواء الر وحية واإلمياني ة الرمضانية حبناجر الص ادحني آب  مسابقة جتويد القرآن الكرمي  هتدف
وتدب ر واستيناس ومعايشة مع القرآن،  وما حيتاجه من تعل م  يف أمريكا الش مالي ة  قرآين لدى عموم املؤمنني  الوج ه  ت  الإىل تعزيز  و 

 يف شهر ضيافة هللا تعاىل وشهر نزول القرآن الكرمي.  ، وشفاء ملا يف الص دور ،الر سالة الر ابني ة اخلالدة

 اجلوائز، التّثمني، والّتقدير

 لث اأُلولسة، للفائزين الث  ذهاب/إايب إىل العتبات املقد   تذكرة سفرة ❖
 لث اأُلول، للفائزين الث  إلعداد القر آء واملبتهلنيمعهد الطاروطي شهادة اجتياز صادرة وموقعة من قبل  ❖
 تقد مها مؤس سة إمام جلميع املشاركني.  شهادة تقدير ❖

 جلنة الّتحكيم

 ، من عمدة أهل اخلربة والفنون والعلوم القرآنية، وهم: ملسابقة جلنة حتكيم دولي ة من مجهورية مصر العربيةحيك م هذه ا

 . والقراءات ، حمك ماا يف قواعد الت جويدالشيخ عبد الفتاح الط اروطياملقرئ الد ويل فضيلة  (1
 األصوات واملقامات. حمك ماا يف، الشيخ د. طه عبد  الوه اب احمل كم الد ويل فضيلة (2
تيل و عبد الكرمي صاحلالشيخ د. فضيلة احملك م الد ويل  (3  . واالبتداء الوقف، حمكماا يف قواعد الّت 

 روطوابط والّشالقواعد والّض

فيه  األحداملسابقة  تبدأ   • الواقع  لياٍل،  ،  ٢٠٢١  نيسان/أبريل  ١٨،  لعشر  فيه    الث لاثءوختتم  وتستمر   ٢٧الواقع 
)وال يت يرجتى أن تكون ليلة مولد سيد شباب أهل اجلن ة، كرمي أهل البيت، اإلمام احلسن اجملتىب عليه   نيسان/أبريل

 .الفائزين، وبنفس الل يلة سيكون الن هائي وإعلن السَّلم(
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 حسب توقيت واشنطن.طوال الل يايل العشر، و  العاشرة والن صف وقت املسابقة من الس اعة الث امنة والن صف وحت   •
 على مرحلتني:  جتري املسابقة •

o   :ثلثة مقاطع    عليهم  مث  تعرض جلنة الت حكيم  .من املتسابقني ابلقرعة  اختيار عددٍ   فيها  يتم  املرحلة األوىل
حقة.  ا ويتدارسها ليقرأ واحدة منها  ، يراجعهقرآنية اسم الفائز  ستعلن الل جنة    ،يف ختام كل  ليلةيف الل يلة الل 

 هائية.من بني املتسابقني لتلك الل يلة، وبذلك يتأه ل إىل املرحلة الن  
o   :الفائزين من املرحلة تعرض الل جنة مقاطع قرآنية بليلة مسبقة على مجيع  على نفس املنهج، ساملرحلة الن هائية

أو آخر ليلتني حسب عدد )يف آخر ليلة من املسابقة    للمر ة الث انية واألخرية  للس باق، وسيخضعون  األوىل
  .وقت من الل يلة األخرية لث األوائل يف آخرتعلن أمساء الفائزين الث  ساملتسابقني(، و 

برانمج الليلة األوىل سيقتصر على الّتحيب بلجنة التحكيم، إعلن أمساء املتسابقني، كلمة خمتصرة نيابة عن املؤسسة   •
 إعلن أمساء املتسابقني لليلة التالية، واالستماع إىل تلوة عطرة للشيخ الطاروطي. حول املسابقة، 

أو  تيجة عدد املتسابقني  إىل ذلك نجلنة الت حكيم    اضطر تا  عديل ما إذروط للت  وابط والش  هذه القواعد والض  قد تتعر ض   •
   .  ستجد ةأي ة ظروف م

 مالحظات هاّمة

   . وما فوق فقط، وألعمار الس ابعة عشر  أمريكا الش مالية على ساكين هذه املسابقة تقتصر  •
 شخص آخر بتااتا.   أي  إحالتها لصاحل اجلوائز خمص صة لصاحل الفائزين فقط، وال ميكن  •
ا يدفع إىل مكاتب الس فرايت ال يت  •  سيقتين الفائزون تذاكر سفرهم منها. مثن اجلوائز ال يدفع للفائزين، إّن 
 واملشاهد املشر فة للمعصومني عليهم السَّلم. احلج  والعمرة فقط ك سةاير املقد  الد  تذاكر الس فر حمد دة وجهتها إىل  •
 إال  فستلغى.، و ١٤٤٣ما قبل حلول شهر رمضان   إىلأي  وقت يشاء ميكن للفائز استخدام تذكرة سفره  •

 الّتسجيل

الث الث عشر من نيسان/أبريل   • الت سجيل يف  تنتهي فّتة  املبادرة ابلت سجيل فوراا من اآلن.  الر اغبني  ،  ٢٠٢١إبمكان 
 منتصف الل يل.  ١١:٥٩ة الس اع

سارية املفعول يظهر ة  ة رمسي  )حباجة إىل صورة عن هوي    هذا الر ابط الت سجيل يف املسابقة ابلد خول على  ميكن للر اغبني   •
 كن.  فيها االسم الكامل وأتريخ امليلد وعنوان الس  

 

لَِّكَۖ َوَمن  َا مِّن تَ ۡقَوى ٱۡلُقُلوب﴾﴿ذََٰ  يُ َعظ ِّۡم َشعَََٰٰٓئَِّر ٱَّللَِّّ فَإَِّّنَّ

https://imam-us.org/registerqc

