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 مسابقة القرآن الكريم :   أواًل: 
 فص عن عاصم أبن أيب النجود رمحه اهلل ( ) على رواية ح  

 
 

 الفرع األول : الحفظ مع التقيد بأحكام التجويد  :
 

 املستوى األول :  حفظ القرآن الكرمي كامالً .
 املستوى الثاين : حفظ مخسة أجزاء فما فوق من القرآن الكرمي ) متتابعاً (  .

 الكرمي ) متتابعاً ( .  املستوى الثالث : حفظ مخسة أجزاء فما دون من القرآن
 

  
 الفرع الثاني : التالوة والترتيل مع التقيد بأحكام التجويد  : 

 تالوة وترتيل القرآن الكرمي  مع التقيد بأحكام التجويد )اختيار سورة من سور القرآن الكرمي( .                  
  

 
 شروط الحفظ والتجويد والتالوة : 

 

 الحفظ :   ) أ (
 لتمكن واإلتقان التام حلفظ آيات القرآن الكرمي من حيث:ومعناه ا

 تسلسل اآليات ومعرفة أوائلها وأواخرها. -1
 احملافظة على بناء الكلمة حبركاهتا وتشديداهتا مبا يوافق رسم املصحف . -2
 عدم إسقاط شيء من احلروف والكلمات أو زيادهتا. -3
 االحرتاز عن اللحن ) اجللي واخلفي ( . -4

  

 : ) ب ( التجويد
 :  ومعناه مراعاة مجيع أحكام التجويد من حيث 

 النطق الصحيح للحروف . -1
 العناية بأحكام الوقف واالبتداء كما هو مثبت بالعالمات اليت يف مصحف املدينة النبوية. -2
املتمثلة يف : خمارج احلروف ، وصفاهتا ، والتفخيم  يق أحكام التجويد أثناء التالوةيُطالب املتسابق بتطب -3

قيق ، وأحكام املدود ، وأحكام النون الساكنة والتنوين، وأحكام امليم الساكنة والتنوين ، والنون وامليم والرت 
 املشددتني .

 
 
 



 ) ج ( التالوة:  
 :  ومعناها األداء اجليد للقارئ من حيث

 وثوق القارئ من نفسه وعدم الرتدد والتلعثم والتوقف والنكوص . -1
 غ.فصاحة القراءة وخلوها من اللث -2
 اعتدال التالوة من حيث النسق ) إسراعاَ وإبطاًء ( . -3
 اسرتسال الصوت والتمكن من ضبطه يف حال الرفع واخلفض . -4
 جتنب التكلف والتشدق يف نطق احلروف والكلمات. -5

 
 

 شروط االشتراك في مسابقة القرآن الكريم :
 

 خيتار مستوى واحد فقط يف الفرع األول .  حيق لكل طالب االشرتاك يف الفرع األول والفرع الثاين على أن .1
 . يتم تسجيل الطالب لدى مشرف املسابقة بعمادة شؤون الطالب  .2
 ضرورة تعبئة منوذج التسجيل يف املسابقة مع ضرورة إرفاق صورة من البطاقة اجلامعية .  .3
 االلتزام بشروط املسابقة ، وأي خمالفة للشروط يستبعد الطالب من املسابقة . .4

 
 
 

 ئز مسابقة القرآن الكريم للطالب  ) الفرع األول (جوا
 

 املستوى الثالث املستوى الثاين املستوى األول املركز

 لاير 2511 لاير 5111 لاير 11111 األول
 لاير 2111 لاير 4111 لاير 8111 الثاين
 لاير 1511 لاير 3111 لاير 0111 الثالث

 

 
 فرع الثاني  (جوائز مسابقة القرآن الكريم للطالب  ) ال

 
 الثالث الثاين األول املركز

 لاير 2111 لاير 3111 لاير 5111 اجلائزة
 

 1200حتويلة  5811111لإلستفسار يرجى اإلتصال على مشرف املسابقة 
 



 :  مسابقة  السنة النبوية الشريفة ثانياً: 
 

 حفظ أحاديث خمتارة من كتب السنة املعتمدة وفق الشروط التالية : 
 
 تكون األحاديث املختارة صحيحة أو حسنة .    -
 حبفظ األحاديث )منت وسند( ومعاين املفردات وفوائد احلديث وتوجيهاته . يقوم املتسابق    -

 
 شروط االشتراك في مسابقة السنة النبوية الشريفة :

 
 حيق لكل طالب االشرتاك يف املسابقة . .1
 . ون الطالبيتم تسجيل الطالب لدى مشرف املسابقة بعمادة شؤ   .2
 ضرورة تعبئة منوذج التسجيل يف املسابقة مع ضرورة إرفاق صورة من البطاقة اجلامعية .  .3
 االلتزام بشروط املسابقة ، وأي خمالفة للشروط يستبعد الطالب من املسابقة . .4

 

 

 للطالب جوائز مسابقة السنة النبوية الشريفة
  

 الثالث الثاين األول املركز

 لاير 2111 لاير 3111 لاير 5111 اجلائزة
 

 1200حتويلة  5811111لإلستفسار يرجى اإلتصال على مشرف املسابقة 
 
 
 
 


