تعلن إدارة مراكز األمرية هيا بنت الحسني الثقافية اإلسالمية التابعة لدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل
الخريي عن فتح باب التسجيل يف

مسابقة القرآن الكريم املحلية
(الدورة الثالثة عرش)

قبول الرتشيحات:

التصفيات األوىل

من األحد 2019/2/3م
إىل الخميس 2019/2/28م

من األحد 2019/3/17م
إىل الخميس 2019/3/21م

التصفيات النهائية:

(خاصة بدارسات إدارة مراكز األمرية هيا)

من االثنني 2019/5/6م
إىل االثنني 2019/5/20م

التكريم (الحفل النهايئ)
يوم الخميس 2019/5/23م
املالحظات

الفئة

عدد األجزاء

الفئة األوىل

القرآن الكريم كامالً.

الفئة الثانية

عرشون جزءا ً من إحدى دفتي املصحف ( )20-1أو ()30-11

الفئة الثالثة

عرشة أجزاء من إحدى دفتي املصحف ( )10-1أو ()30-21
الفرع األول :خمسة أجزاء متتالية

خاصة بـ (دارسات إدارة مراكز األمرية هيا)

الفرع الثاين :خمسة أجزاء متتالية من إحدى دفتي املصحف

خاصة بـ (مواطنات دولة اإلمارات العربية املتحدة)

الفرع األول  :ثالثة أجزاء متتالية

خاصة بـ (دارسات إدارة مراكز األمرية هيا  -كبار املواطنني)

الفرع الثاين :ثالثة أجزاء متتالية من إحدى دفتي املصحف

خاصة بـ (الفتيات من سن  10إىل  13سنة)

الفئة السادسة

جزآ تبارك وعم

خاصة بـ (أصحاب الهمم  -إعاقة حركية أو برصية)

الفئة السابعة

أجمل ترتيل(مزامري آل داود)

تشرتط املهارة يف الرتتيل وإتقان ألحكام التجويد ومخارج الحروف

الفئة الثامنة

الرسد للقرآن كامال

يشرتط حفظ القرآن كامال للمتسابقة مع القدرة عىل
دا متق ًنا
تسميع ثالثة أجزاء يف اليوم رس ً

الفئة الرابعة

الفئة الخامسة

موقع املسابقة:
مركز األمرية هيا بنت الحسني الثقافية اإلسالمية -املزهر

•أن تكون املتسابقة من املواطنات أو
املقيامت يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
إقامة سارية املفعول.
•أن تكون املتسابقة من املنتسبات ملراكز أو
حلقات التحفيظ املسجلة رسمياً يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة.
•أن تكون املتسابقة متقنة للحفظ وأحكام
التجويد.

•أن تتقيد املتسابقة بالوقت املحدد للمسابقة
 ،وبالنسبة للمتسابقات من خارج إدارة مراكز
األمرية هيا سيتم ارسال مواعيد االختبارات
لكل فئة عرب الربيد اإللكرتوين املرفق يف
استامرة التسجيل للمراكز املشاركة.
•ال يسمح للمركز املتقدم للمسابقة أن
يرشح أكرث من متسابقتني لكل فئة من فئات

رشوط املسابقة:

املسابقة (عدا حلقات املساجد التابعة إلدارة
مراكز مكتوم بديب ودار الرب ومؤسسة القرآن
الكريم والسنة النبوية بالشارقة وجائزة رأس
الخيمة للقرآن الكريم فيسمح لهم برتشيح
ثالثة متسابقات يف كل فئة عدا الفئة الثامنة:
الرسد للقرآن كامال فيسمح لهم برتشيح
متسابقتني فقط).
•أن تشارك املتسابقة يف فئة واحدة فقط.

•ال يحق للمتسابقة املشاركة يف فئة أدىن
إذا كانت قد شاركت يف فئة أعىل وحصلت
عىل االمتياز يف الدورات السابقة للمسابقة.
•أن يكون التقديم عن طريق إدارة مراكز
األمرية هيا  ،وعىل دارسات مراكز األمرية هيا
ملء استامرة التسجيل لدى منسق خدمة
املتعاملني.
•التصفيات األوىل خاصة بدارسات إدارة مراكز

املرفقات املطلوبة للتسجيل:

•للمواطنات( :صورة جواز السفر والهوية +استامرة التسجيل بختم املركز أو املؤسسة).

•للمقيامت( :صورة جواز السفر مع إقامة سارية املفعول والهوية +استامرة التسجيل بختم املركز أو املؤسسة ).
•يتم إرسال املرفقات املطلوبة للتسجيل عىل الربيد اإللكرتوين التايلfashoor@iacad.gov.ae :
لالستفسار الرجاء التواصل عىل الرقم046087350 :

األمرية هيا ولن تؤهل للتصفيات النهائية
إال املتسابقات الحاصالت عىل نسبة 95%
فام فوق يف التصفية األوىل للفئة
الرابعة والخامسة أما بقية الفئات فسيتم
ترشيح متسابقتني فقط للتصفيات النهائية
للمنافسة يف املسابقة املحلية لإلدارة.

