
 

 مسابقة أمجل ترتيل 
 

 أوالً: فئات المسابقة
 

 العمر فئات المسابقة م

 فئة براعم القرآن  1
ديسمبر  13وهم الذين ال تتجاوز أعمارهم ثالث عشرة سنة في تاريخ 

 من العام الذي يشاركون فيه في المسابقة.

 فئة فتيان القرآن 2

العشرين، شرريةة وهم الذين تتراوح أعمارهم بين الثالثة عشرة والخامسة و 
ررا وعشرررين سررنة فرري ترراريخ  ديسررمبر مررن  13أن ال تتجرراوز أعمررارهم خمسع

 العام الذي يشاركون فيه في المسابقة. 

 فئة شباب القرآن 3

وهررررم الررررذين تتجرررراوز أعمررررارهم الخامسررررة والعشرررررين، شررررريةة أن تتجرررراوز 
ن مرن ينراير مرن العرام الرذي  ا وعشرين سرنة فري تراريخ الوم أعمارهم خمسع

 اركون فيه في المسابقة.يش

 فئة أئمة المساجد 4
وهررررو أن يكررررون مررررن أأمررررة المسرررراجد أو الوعررررا  أو الخةبررررا  أو مقيمرررري 

 الشعاأر في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 أن يكون من مواةني دولة اإلمارات العربية المتحدة أو المقيمين فيها فئة األذان واإلقامة 5

 
  المسابقة شروط االشتراك فيثانيا: 

 

مررررن مررررواةني دولررررة اإلمررررارات العربيررررة المتحرررردة أو مررررن مررررواةني دون مج رررر  التعرررراون  المتسرررراب أن يكررررون  .1
 الخرى.الخ يجي المقيمين في الدولة إقامة داأمة أو الوافدين المقيمين من الجنسيات 

 المتمحدة.بية يشترة في غير المواةنين أن يكون لديهم إقامة سارية المفعون في دولة اإلمارات العر  .2
 ال يقبن اشتراك حام ي تأشيرات الزيارة في المسابقة. .3
 أن يكون المتساب  متقناع لحكام التجويد ومخارج الحروف. .4
رررة بررره فررري السررروا  واإلذاعرررات والمحةرررات  .5 أال تكرررون ل متسررراب  فررري جميررري الفأرررات تسرررجيالت قرألنيرررة خاام

 الت فزيونية.
 ذا لم يكن قد تأهن ضمن المشاركين في المنافسة النهاأية.يح  ل متساب  في دورات سابقة المشاركة إ .6
 ل مسابقة في الحاالت اآلتية :  الفأات المخت فةيح  ل متأهن المشاركة في  .7

تغير الفأة العمرية ومثان ذلك: أن يكون المشارك قد شارك في فأة البراعم ثم أابح مؤهمال  .أ
 مشاركته السابقة ثالثة أعوام.  ل مشاركة في فأة الفتيان شريةة أن يكون قد مضت ع ى

نة في اإلقامة سارية تغير الفأة الو يفية وتعتمد الجاأزة في هذه الحالة ع ى المهنة المدوم  .ب
ل مسجد  اع اب القرألن ثم التح  بالعمن إمامالمفعون، ومثان ذلك: متسابٌ  شارك في فأة شب

 شريةة أن يكون قد مضت ع ى مشاركته السابقة ثالثة أعوام.  هذه الفأةفيح م له المشاركة في 
 ال ُيسمح بتكرار المشاركة في الفأة الواحدة. .8



 

 الجاأزة.يح  ل جاأزة استبعاد المشارك إذا خالف أن مة ولواأح  .9
 يأتي:ي تزم جميي المرشحين ل مشاركة في هذه المسابقة بما  .11

اة لالشتراك في المسابق .أ  ة.تعبأة االستمارة المخام
 إرفا  اورة عن بةاقة الهوية الاادرة من دولة اإلمارات ع ى أن تكون سارية المفعون. .ب
 إرفا  اورة عن جواز السفر ) افحة البيانات( ، واإلقامة سارية المفعون )لغير المواةنين(. .ج
 ُيعامن مواةنو دون مج   التعاون معام ة مواةني دولة اإلمارات العربيمة المتمحدة. .د

 ةي ة فترة المشاركة في المسابقة.حسن الس وك  .ه
 مراعاة الن مة واآلداب المرعيمة في دولة اإلمارات العربيمة المتمحدة. .و
 التقيمد بالوقت المحدمد له لالختبار من حيث اليوم والوقت والترتيب. .ز

نترنيرت تعبأة استمارة الترشيح المعدمة من قبن الجاأزة وذلرك مرن خرالن موقري الجراأزة ع رى اإلع ى المتساب   .11
 أو إرسان االستمارة لمقر الجاأزة.

 سيتم اختبار المتسابقين أمام لجنة االختبار المبدأي شفهياع دون الحاجة إلرسان تسجيالت مسبقة. .12
 ال يجوز التسجين في أكثر من فأة. .13

 

 ً  : الجدول الزمني للمسابقةثالثا
 

 مالحظات الفعالية اليوم والتاريخ

  للمسابقةبدء الترشيح  11/3/2116 الخميس
  لتقديم الطلبات آخر موعد 11/4/2116 االحد

 يحدد عدد األيام بعدد المتقدمين ات بدء التصفيات المبدئية لجميع الفئ 16/4/2116 السبت

  لفئة براعم القرآنالمسابقة النهائية   31/4/2116 السبت

  لفئة فتيان القرآنالمسابقة النهائية   1/5/2116 األحد

  لفئة شباب القرآنالمسابقة النهائية   2/5/2116 االثنين

  لفئة أئمة المساجدالمسابقة النهائية   3/5/2116 الثالثاء

  لفئة األذان واإلقامةالمسابقة النهائية  4/5/2116 األربعاء

  الحفل الختامي   17/5/2116 الثالثاء

 
 

 اجلوائز واملكافآت: رابعا  
 

رك لكآل مركآ  حسآب  يحصل المتسابقون في هذه المسابقة النظآام المعمآول بآي فآي على المكافآتت الماليآة المقآر 
 الجائ ك.

 
 
 

 اللجنة المنظمة بجائ ك دبي الدولية للقرآن الكريم
 


