
 

 بسمه تعالی

باوشمال اور في القرآن الكریم مسابقاتل االولیالدورة   

 

 

 االولیأن یعلن إقامة الدورة  لموکهوستاإلسالمي في ( ع)المام علي امركز َیُسرُّ دارالقرآن الكریم في بعونه تعالی 
االحد  إلی یوم 12/6/1320 ةیوم الجمع و ذلك من ذانواال حفظ و تالوة القرآن الكریم   في للمسابقات العاّمة

3102/10/32 . 

 :أهداف المسابقات 

 .همعارف و القرآن الكریم تقافة نشر و ترویج . 1

 .النخب القرانیة من الشبابنمّو لتهیئة األرضّیة المناسبة . 2

 .به  تشجیع الشباب المسلم لالهتمام بحفظ وتالوة القران الكریم واالنس. 3

 .باواورالقرآنّیة في  بین المراكزالتقارب . 4

 .القّراء و الَحَفَظة الممتازینتبادل الخبرات والتجارب فیما بین . 5

 :المسابقة  فروع 

  لالخوة فقط -التالوة. 

  لالخوة واالخوات -الحفظ. 

 لالخوة فقط -  األذان. 

 لالخوة فقط - الموشحات اإلسالمیة. 

 



 

 : مستویانقام المسابقات على ت

 في جمیع الفروع سنة  11االعمار اكثر من ن م المتسابقین:  االول

 .فقط القراءة والحفظ واالذان فروع المشاركة في  فیحق لهم  ،سنة  11اقل من من االعمار  المتسابقین: الثاني

 .ا(متسابق 22یجب ان الیقل عدد المشاركین في كل فرع عن : مالحظة)

 :الشروط العاّمة للمشاركة

 .و من كّل المذاهب اإلسالمّیة شمال اورباالمسلمین الساكنین في  ن ان یكون م

 :الحفظ  فروع

 32  ،اجزاء  5اجزاء،  12جزء،  22جزء . 

 : الجوائز

 :للقراءة

 الرود0011ول الفائز اال

 الرود 0111: الفائز الثاني

 الرود011: الفائز الثالث

 

 : الفروع االخرى

  السفر الى مدینة مشهد المقدسةكهدایا قیمة نقدیة وغیر نقدیة االول الى الثالث من ستقدم للفائزین. 

  مصاریف سفرهم لحضور المسابقاتقسم من  السادسرابع الى المن ویقدم للفائزین. 

  سیتم تعریف الفائز االول في الحفظ والقراءة للمشاركة في مسابقات القران الدولیة التي تقام في الجمهوریة

 .یةاالسالم

 :یرجی مالحظة ما یلی 

في اختتامها و  00:11  في الساعة( June)یونی 10الجمعة المصادف  إفتتاح هذه المسابقة في یوم كونسی .0
 .12/6/1102األحد المصادف  یوم

 .الحضور والتواجد في المركز والمسابقات طوال فترة اقامتهایجب علی المشاركین  .2

ان یاتوا بما یحتاجون الیه من غطاء  المشاركین  من، و لكن نرجو  ت الطعاممركز بتوفیر السكن ووجبایتكفل ال .2
 .غیرهالتي یحتاجونها لإلستحمام و وفراش واالشیاء 

 (2241-131152531)  یرجی اإلتصال برقم الهاتف اكثر و للحصول علی معلومات .3

 اإلیمیل)البرید اإللكتروني ارسال رسالة على أو 
  info imamalicenet.se)  

اإلستمارة الخاصة و إرسالها الی المرکز أو ملىء مشاركة عن طریق رغبتكم بال عنیرجی إعالمنا  .5
 .المذکور أعاله (اإلمیل)العنوان اإللکتروني 

 Imam Ali Center, Datavägen 2B, 175 43  Järfälla - Sweden: زعنوان المرک

كما یرجى . فیما یتعلق بقسم اختیار فرع المسابقةبدقة خاصة الراغبین بالمشاركة ملىء االستمارة الملحقة یرجی من 
 .للمتسابق بحجم صورة الجواز ارسال صورة

 و السالم علیكم و رحمة هللا و بركاته

http://haus-des-koran.de/Quranwettbewerb/index.php?option=com_artforms&formid=1&Itemid=99999
http://haus-des-koran.de/Quranwettbewerb/index.php?option=com_artforms&formid=1&Itemid=99999

