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 جائزة الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان للقرآن الكريم

 
 ( م 2022 – 2021 /هـ  14421443 -  )  ( ةتاسعالالدورة ) 

 
 م 2022 -  2021 /هـ  1443 – 1442م ) لعا قرآن الكريم لل جائزة الشيخة حصة بنت محمد آل نهيانمشاركة في مسابقة لل بناتنا من الطالباتة دعوة يسر مدرسة العين األمريكية الخاص

ووزارة التربية  واألوقاف العامة للشؤون اإلسالمية يئةاله بالتعاون معوالعلمية إلنسانية آل نهيان اسلطان بن خليفة مؤسسة سمو الشيخ و التي تنظمها  ةتاسعلارتها و في د (

 :وفق ما يلي والتعليم

 :  الجدول الزمني للجائزة    ◘
 

 ريخ االنتهاءات تاريخ البدء املكان الفعالية م

 2021 / 11 / 30، ثالثاءال    :  لتسجيل اإللكتروني عد لآخر مو  2021/  10/  03 ،حداأل  املدارس واملراكز واملؤسسات املشاركة من خالل  بدء التسجيل للجائزة   .1

2.  
 االختبارات التمهيدية 

   النهائيةالتأهيل للتصفيات و  
 2022/  01/  27الخميس،    للنهائيات: اتواملرشح تآخر موعد الستالم أسماء املؤهال  2022 / 01 / 09  ،األحد فروع الهيئة  افتراض ي عبر 

 2022 / 03/  10  ، الخميس  2022 / 02/  20، األحد بين مقر اللجنة بأبو ظبي وفروع الهيئة ي افتراض   التصفيات النهائية   .3

 
 

 :   وشروطها الفئوية والعمرية  فروع الجائزة   ◘
 

 ت الهممباصاحفئة  النزيالت فئة  فئة طالبات مراكز التحفيظ  دارس بات املفئة طال الفرع  م

1.  
 كامل القرآن 

 ) الدول العربية (  
  (  21 )  الدول العربية اإلناث بشرط أال يتجاوز عمر املتسابقة واطناتبمخاص 

 
 عاما

2.   
 
  (  18 ) أال يتجاوز عمرها  عشرون جزءا

 
  (  18 ) أال يتجاوز عمرها  عاما

 
 محجوب مفتوح  عاما

  (  16 ) أال يتجاوز عمرها  عشرة أجزاء   .3
 
  (  16 ) أال يتجاوز عمرها  عاما

 
 مفتوح مفتوح  عاما

  (  14 )  يتجاوز عمرها ال أ خمسة أجزاء   .4
 
  (  14 ) أال يتجاوز عمرها  عاما

 
 مفتوح  مفتوح  عاما

  (  12 ) أال يتجاوز عمرها  أجزاء  أربعة  .5
 
 مفتوح مفتوح محجوب عاما

 مفتوح مفتوح محجوب ام و عأ  (  10 ) جاوز عمرها يت  أال  ثالثة أجزاء   .6

 مفتوح محجوب ام و عأ  (  8 ) أال يتجاوز عمرها  جزءان  .7
 ت قاذوات اإلعا

 الذهنية فقط  

 مفتوح فئة براعم القرآن ) اإلناث (  ام و عأ  (  6 ) أال يتجاوز عمرها  جزء واحد   .8
 ذوات اإلعاقات 

 الذهنية فقط  

9.  
 قصار السور 

 الناس (  –) الشمس  
 محجوب محجوب بجو مح

 ذوات اإلعاقات 

 الذهنية فقط  

 18رط أال يتجاوز عمر املتسابقة )شب املشاركة مفتوحة لطالبات املدارس ومراكز التحفيظ الصوت الحسن    .10
 
 محجوب محجوب ( عاما

وأفضل مركز تحفيظ شاركا في الجائزة  جائزة املشاركة املتميزة   .11  محجوب محجوب تكريم أفضل مدرسة 

 

 :   املشاركة في الجائزة  التي يحق لها  ئاتالف   ◘  
 

 (.  ول املشاركة في الفرع األ  نفئة متسابقات الدول العربية ) ويحق له -1
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 (. تاسعالفروع عدا الفرعين األول وال ع) ويحق لهن املشاركة في جمي .فئة طالبات املدارس -2

 الثامن والعاشر (.و  والثالث والرابع الثاني الفروع ) ويحق لهن املشاركة في .آن الكريمفئة طالبات مراكز تحفيظ القر  -3

 املشاركة في الفروع من الثاني وحتى الثامن (. لهن ق ويحفي الدولة. )  واإلصالحيةفئة نزيالت املؤسسات العقابية  -4

 .ن املشاركة في الفروع من الثاني وحتى التاسع () ويحق له واملؤسسات التي تعنى بهذه الفئة، وكذلك من املدارس ومراكز التحفيظ. املنتسبات للمراكز من  الهمم صاحباتفئة  -5
 

 

 :   شروط املشاركة في الجائزة   ◘  
 

 من فئة ) اإلناث  (. الدول العربيةل من الجائزة على مواطنات األو تقتصر املشاركة في الفرع  .1

وجميــع مراكــز  العامــة للشــؤون اإلســالمية،مراكز التحفيظ التابعة للهيئــة  ارية املفعول من منتسباتة بإقامة سفي الدول على املواطنات واملقيمات فروع الجائزةفي باقي  املشاركةتقتصر  .2

 في الدولة، باإلضافة إلىو 
 
واملؤسســات التــي تعنــى فــي املراكــز  سسات العقابية واإلصالحية، وصاحبات الهمــم املســجالتاملؤ  طالبات املدارس، ونزيالت مؤسسات التحفيظ املسجلة رسميا

.بهذ
 
 ه الفئة، ويتم ترشيح املتسابقات من خالل هذه املؤسسات حصرا

 الشروط . ( ممن تنطبق عليهن  على فئة ) اإلناث ئزةالجاجميع فروع املشاركة في  تقتصر  .3

 في فرع واحد من فروع الجائزة. ةشارك املتسابقأن ت .4

 فازت فيه أو فرع أدنى منه.أال تشارك املتسابقة في فرع  .5

 وأن تكون من إحدى دفتي املصحف. ي األجزاء املحفوظةيشترط الترتيب ف .6
 

 

 جوائز الجائزة ومكافآتها :  ◘
 

 الفرع العاشر  الفرع التاسع  الفرع الثامن  الفرع السابع  الفرع السادس الفرع الخامس  الفرع الرابع  الفرع الثالث  الفرع الثاني  الفرع األول  الجوائز  م

 مدره 5.000 درهم 2.000 درهم 2.000 درهم 3.000 درهم 4.000 درهم 5.000 درهم 7.000 درهم 10.000 رهمد 15.000 درهم  50.000 ألول املركز ا  .1

 درهم 4.000 درهم 1.500 درهم 1.500 درهم 2.500 درهم 3.500 درهم 4.500 درهم 6.000 درهم 9.000 درهم 12.000 درهم 40.000 املركز الثاني  .2

 همدر  3.000 درهم 1.000 درهم 1.000 درهم 2.000 درهم 3.000 درهم 4.000 درهم 5.000 درهم 8.000 درهم 10.000 درهم  30.000 املركز الثالث  .3
 

 
 

 

 

 

 

       

 

 

 

     األوراق املطلوبة : ◘
 

حةلتسجيل بختم + صورة شخصية + استمارة ا اإلماراتية الهوية صورة )   : لمتسابقات من داخل الدولة ل  -   ِّ
 
 (. الجهة املرش

 من الجهة املعنية (.معتمدة  الترشيح  استمارة + + صورة شخصية أو الهوية الوطنية  ) صورة جواز السفر             :  لدول العربيةاملتسابقات  -  

 

 

       لالستفسار والتواصل :  ◘
 

 ف األرض ي الهات فئة املتسابقات 
 الهاتف املتحرك 

 + ) الواتساب (  وبايل ( امل)  

 ني  البريد اإللكترو 

 ) اإليميل ( 
 املوقع اإللكتروني للجائزة 

 طالبات املدارس. -

 حية.نزيالت املؤسسات العقابية واإلصال  -

 صاحبات الهمم. -

 الدول العربية. تسابقات م -

0097126665144 

 مؤسسة أمنية

58123110900971 

 علي الزبيدي
hbmqa@sbkf.ae 

http://www.hbmaqa.ae 

 طالبات مراكز تحفيظ القرآن الكريم.  -

026143666 

 (  1 )   رقماختيار ثم 

 (  1)    قمثم اختيار ر 

 (  3250)     تحويلة  رقم :ثم 

0585883250 

 أحمد شيخاني
quran.centers@awqaf.gov.ae 
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