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01
المرحلة
االولى
المرحلة
الثانية

01

الخطة
الزمنية

فتح باب التسجيل للمتسابقين

الفرز وتحديد جدول
مواعيد االختبار

من
إلى

19/11/2020
03/12/2020

من
إلى

06/12/2020
14/12/2020

المرحلة
الثالثة

التصفيات األولى عن بعد

من 15/12/2020
إلى 24/12/2020

المرحلة
الرابعة

التصفيات النهائية
بحضور المتسابقين لمقر االختبارات

من 29/12/2020
إلى 03/01/2020

المرحلة
الخامسة

الحفل الختامي

خالل شهر يناير 2021
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مسابقة القرآن الكريم
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مسابقات
الجائزة

مسابقة االمهات
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▪

أن يكون المتسابق من المواطنين أو المقيمين بدولة اإلمارات .

▪

إال يشارك المتسابق في فرع شارك به سابقا وحصل على أحد المراكز
الخمسة األولى ،أو فرع أدنى منه .

▪

ال يحق للمتسابق أن يشارك في أكثر من فرع واحد من فروع المسابقة .

03

▪

يحق للمتسابق المواطن المشاركة من جميع إمارات الدولة وال يشترط
االلتحاق بمركز تحفيظ .

شروط المشاركة
بالمسابقات

▪

يحق االشتراك بالمسابقة للمقيمين بإمارة عجمان على أن يتم ارفاق ما
يثبت ذلك ( عقد إيجار – إقامة عجمان )
4

03

شروط المشاركة
بالمسابقات

▪

يسمح للمقيمين خارج إمارة عجمان االشتراك بالمسابقة شرط أن يكون
ملتحقا بإحدى مراكز التحفيظ المعتمدة ويرشح من قبل المركز الملتحق به .

▪

يحق لكل مركز خارج امارة عجمان ترشيح عدد ال محدود من المتسابقين
المواطنين وترشيخ متسابقين ذكور ومثلهم إناث لكل فرع فقط .

األوراق المطلوب للمتسابقين المقيمين خارج إمارة عجمان :
صورة الهوية اإلمارتية من الجهتين  +صورة شخصية
 +خطاب الترشيح من المركز .
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▪ حضور االختبار بالزي الوطني ( الكندورة للذكور والعباية لإلناث )
▪ التأكد من جودة االنترنت لدى المتسابق .
▪ اختيار المتسابق المكان الهادئ المناسب.
▪ أن يكون ظهر المتسابق للجدار .
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شروط التصفيات
االولى ( عن بعد )

▪ استخدام سماعة اذن مع ميكروفون .
▪ حضور ولي االمر للتنسيق خالل االختبار.
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04

شروط التصفيات
االولى ( عن بعد )

▪

استعداد المتسابق قبل الوقت المحدد بنصف ساعة للتأكد من البث
وجودة االتصال .

▪

التركيز في الشاشة  ،وعدم االلتفات يمينا أو شماال أثناء االختبار ،إال بإذن
اللجنة .

▪

يمنع االستئذان بعد البدء باالختبار تحت أي ظرف .

▪

في حال انقطاع االتصال خالل السؤال يلغى درجة السؤال بالكامل  ،وعند
االنقطاع مرة أخرى يلغى االختبار للمتسابق .

▪

في حاالت الغش وتأكد لجنة االختبار يقينا يلغى االختبار نهائينا وال يقبل
مشاركته في العام القادم .
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مسابقة القرآن الكريم“ المستهدفين والعمر”
العمر

المستهدفين
ذكور  -إناث

مواطن

مقيم

1

 30جزء

مواطن -مقيم

غير محدد

ال يزيد عن 30

2

 20جزء

مواطن -مقيم

ال يزيد عن 30

ال يزيد عن 25

3

 10اجزاء

مواطن -مقيم

ال يزيد عن 20

ال يزيد عن 18

4
5
6

 5اجزاء
 5اجزاء
 3اجزاء

مواطن
مقيم
مواطنين فقط

ال يزيد عن 18
---ال يزيد عن 12

---ال يزيد عن 16
---

7

جزء عم

مواطنين فقط

ال يزيد عن 10

---

م

فرع مسابقة القرآن الكريم
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مسابقة االمهات“ المستهدفين والعمر”
العمر

مسابقة األمهات

المستهدفين

1

 5أجزاء

مواطنات فقط

ال يقل عن  40سنة

2

 3أجزاء

مواطنات فقط

ال يقل عن  40سنة

3

جزء عم

مواطنات فقط

ال يقل عن  50سنة

4

جزء عم ( تالوة )

مواطنات فقط

ال يقل عن  50سنة

مواطنة
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