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 ﴾ ﴿َورَت ِّلِّ ٱۡلُقۡرَءاَن تَ ۡرتِّيلا 

 مسابقات جتويد قرآ ن جميد 
 ٢٠٢١ –  ١٤٤٢رمضان 

 سال به ابال | جوایز ارزمشند | مكيته داورى بني امللىل از كشور مص   ١٧براى افراد  

 هاى دهـگـانه مسابقه پـخش مس تقمي در يوتيوب و نرم افزار زوم در متام شب 

 در ابره مسابقه 
قاراين حمرتم   ملكوىت  اب صداى  مبارك رمضان  قدىس ماه  فضاى  هببود  شامىل،  آ مریاكى  در  قرآ ن جميد  مسابقات جتويد  از برگـزارى  هدف 

شود آ انن اب  کند و سبب میتر میهای ماه مبارک رمضان را برای مؤمنان عزیز و گـراىم در آ مریاكى شامىل دلنشنياست. این برانمه شب 

 تر و از براکت ماه نزول قرآ ن بیشرت مس تفیض شوند.  و تفکر آ ايت ویح به خداوند متعال مقّرباس امتع و تالوت 

 جوایز ارزمشند و قدردان 

 شت به عتبات عاليات اب هواپامی، براى نفرات اّول ات سّوم. گـ بليط رفت و بر  ❖

 ، براى نفرات اّول ات سّوم.دانشكده طاروطى در مصانمه علمی از گواهی ❖

 . حمرتم  لوح تقدیر از طرف مؤّسسه امام به متام رشكت كنندگان ❖

 مكيته داوران 
 سه داور خربه و معترب بني امللىل از كشور مص این مسابقات قرآ ن را داورى خواهند كرد: 

 ، هجت داورى قواعد جتويد وآ حاكم قراءت. الش يخ عبد الفتاح الّطاروطيقارى هجان، جناب آ قای  -۱

 آ هنـگـهاى قرآ ن.مقامات ، هجت داورى صدا و الش يخ د. طه عبد  الوّهابجناب آ قای  -۲

 تيل وآ حاكم وقف وابتدا. ، هجت داورى قواعد تر الش يخ د. عبد الكرمي صاحلجناب آ قای  -۳

 زاری گـه بر ـيو زمان، قواعد و ش 

از   • می  ٢٠٢١آ وريل    ١٨  یكشنبهمسابقات  پااين  آ غاز  مرحهل  داشت.  خواهد  ادامه  شب  ده  مّدت  به  و    ٢٧  شنبه  سهشود 

این   هناىي  برندگان  انم  شب  هامن  بود.  خواهد  است(  الم  السَّ عليه  جمتىب  حسن  امام  حرضت  والدت  شب  احامتال  )كه  آ وريل 

 مسابقات اعالم خواهد شد.  

 هاى دهـگـانه مسابقات وقت: از ساعت هشت ونمي ات ده ونمي شب )به وقت واش نگنت( در شب  •

 مسابقات در دو مرحهل برگزار خواهند شد:  •

https://www.facebook.com/altarouty.Institute/videos/325287975339629
https://www.facebook.com/altarouty.Institute/videos/325287975339629
https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D8%B7%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8-138807872884128/
https://www.youtube.com/c/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD/featured
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o اّول: تعدادى از ثبت انم كنندگـان اب قید قرعه انتخاب خواهند شد. سـپـس مكيته داورى سه قسمت از آ ايت  مرحهل

اند ات شب بعدى هملت دارند كه از  قرآ ن را به هر كدام پیش هناد خواهند كرد. قاراين که از طريق قرعه انتخاب شده

وارد مسابقه شوند. از بني قاراين آ ن شب، نفر برتر برنده    آ ن سه قسمت پیش هنادی از قرآ ن کرمي یىك را انتخاب كرده،

 کند.  آ ن شب اعالم خواهد شد و او به مرحهل دّوم راه پيدا می

o   مرحهل دّوم: به هامن روش، مكيته داوران يك شب زودتر، سه خبش از قرآ ن کرمي را به قاراين مرحهل اخري پیش هناد

خواهد كرد ات یکی از آ ن سه قسمت را انتخاب و وارد مرحهل هناىي در شب آ خر شوند. متناسب اب تعداد ثبت انم  

د. اساىم نفرات اّول ات سّوم در انهتاى برانمه اعالم و  كنندگان ممکن است مرحهل دّوم مسابقه در دو شب برگزار شو 

 جوایز تقدمي خواهند شد. 

ثبت  • مهه  اساىم  اعالم  داورى،  مكيته  حمرتم  اعضاى  به  خوشآ مدگوىي  شامل  اّول  شب  و برانمه  مسابقه  هجت  كنندگان  انم 

انم قاراين قرآ ن براى شب بعدى، وشنیدن    خوشآ مدگـوىي به آ هناست. بياانت مناينده مؤّسسه امام درابره این مسابقات، اعالم

 های دیگر مرامس افتتاحیه خواهند بود. تالوت دلنشني قارى هجان ش يخ عبد الفتاح طاروطى خبش

انم کنندگان اي مصاحل دیگر بریخ از  تذكّر: ممکن است بر حسب رضورت و صالحديد مكيته داوران، متناسب اب تعداد ثبت  •

 شود.  د. هرگونه تغيري در اولني فرصت به اطالع رسانده میاین قواعد ورشايط تغيري کن

 ناكت همم 

 حده(، و براى افراد هفده سال به ابال است. براى ساكنان آ مریاكى شامىل )اکاندا و اايالت متّ  این مسابقات جتويد قرآ ن منحصا   •

 افراد ديـگـر نیست. برای اس تفاده قاراين برنده است و قابل واگذاری به  جوایز این مسابقات منحصا   •

 . برنده کنندگان به آ ژانس مسافرىت داده خواهد شد، نه رشکت   هباى بليط سفر مس تقامی   •

 الم(. و معره و مراقد اهل بیت عرتت و طهارت )علهیم السَّ  برای زايرت عتبات مقّدسه است: حّ  بليط سفر منحصا   •

  ١٤٤٣این سفر ابيد پیش از رس يدن ماه مبارك رمضان سال  انتخاب زمان سفر بر عهده درايفت کنندگان جوایز است. اما   •

 خواهد شد.   منتفىاجنام شود؛ در غري این صورت 

 ثبت انم كردن 

شده است. آ خرین هملت ثبت انم  زمان ثبت  • رشوع  به وقت واش نگنت    ۲۳:٥٩، ساعت  ٢٠٢١آ وريل    ١٣انم از مه اکنون 

 خواهد بود.  

کپیی مدركی رمسی، شامل انم و انم خانوادگی، اترخي توّّل، و نشان    این لينك توانند از راه  عالمقندان می • ثبت انم كنند. ارايه 

 حمل سكونت الزامی است.   

 

َا مِّن تَ ۡقَوى ٱۡلُقُلوب﴾ لَِّكَۖ َوَمن يُ َعظ ِّۡم َشعَََٰٰٓئَِّر ٱَّللهِّ فَإَِّّنه  ﴿ذََٰ

https://imam-us.org/registerqc

