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من كلمات سمو أمير البالد

ال�سيخ

 

حفظه اهلل 

علينا تالوة القراآن  وتدبر معانيه والتب�سر مبا يحويه من  اإر�سادات ودالالت فهو منهج عمل ومنارة نهتدي به �سراطًا فـي  الـحياة م�ستقيمًا .

زب ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦرب  

 �سورة الإ�سراء - الآية: 9 

فما اأحوجنا اأن ن�ستظل بهدي  القراآن واأن ن�سرت�سد مبا فـي اآياته من حث على العمل النافع والعلم الوا�سع والت�سامح والتاآلف والرتاحم بني 

اأبناء الوطن   الواحد لنكون   كما اأراد ربنا »عباد اهلل اإخوانا« .



45

من كلمات سمو أمير البالد

ال�سيخ

 

حفظه اهلل 

علينا تالوة القراآن  وتدبر معانيه والتب�سر مبا يحويه من  اإر�سادات ودالالت فهو منهج عمل ومنارة نهتدي به �سراطًا فـي  الـحياة م�ستقيمًا .

زب ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦرب  

 �سورة الإ�سراء - الآية: 9 

فما اأحوجنا اأن ن�ستظل بهدي  القراآن واأن ن�سرت�سد مبا فـي اآياته من حث على العمل النافع والعلم الوا�سع والت�سامح والتاآلف والرتاحم بني 

اأبناء الوطن   الواحد لنكون   كما اأراد ربنا »عباد اهلل اإخوانا« .
�سمو ال�سيخ

اأمري دولة الكويت

 راعي اجلائزة



67



67

�سمو ال�سيخ

ويل عهد دولة الكويت



89



89

 الباب األول
 إدارة الجـائـزة



10

هيكل اللجنة:
- رئي�س اللجنة العليا - د.عادل عبد اهلل الفالح )وكيل وزارة االوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية(

- نائب رئي�س اللجنة - عبداهلل مهدي براك )وكيل وزارة االوقاف الم�ساعد ل�سوؤون القراآن الكريم والدرا�سات االإ�سالمية(

أعضاء اللجنة: 
- م.فريد ا�سد عمادي )وكيل وزارة االوقاف الم�ساعد لل�سوؤون االدارية والمالية( 

- خالد يو�سف �سالح بوغيث )وكيل وزارة االوقاف الم�ساعد للتخطيط والتطوير(

- نا�سر اأحمد عبد الرحيم الكندري )مراقب حلقات ومراكز تحفيظ القراآن الكريم(   

- د.وليد محمد عبد اهلل العلي )م�ست�سار اللجنة العليا الفني(

- عبد العزيز فا�سل العنزي )رئي�س اللجنة الفنية(  

اختصاصات اللجنة العليا:
تقوم اللجنة على االأخ�س بما يلي:

اأعمال الجائزة واإقرار �سيا�ساتها  الم�سرفة على  العليا  هي الجهة 

وخططها وبرامجها التنفيذية والعمل على تحقيق اأهدافها وذلك فـي 

نطاق ال�سيا�سات العامة والنظم والقواعد المتبعة فـي وزارة االأوقاف 

وال�سئون االإ�سالمية. 

العامة  ال�سيا�سة  مع  تتنا�سب  التي  العمل  وبرامج  الخطط  اإقرار   -1

للجائزة. 

2- الموافقة على االأن�سطة العامة التي تدخل �سمن نطاق مجاالت 

عمل الجائزة. 

3- التعريف باأهداف الجائزة على جميع االأ�سعدة المحلية والدولية 

واالإقليمية. 

الدائمة  التحكيم  ولجان  واالإدارية  الفنية  اللجان  ت�سكيل   -4

اأعمال  الحتياجات  تبعًا  اخت�سا�ساتها  تحديد  مع  والموؤقتة 

الجائزة. 

5- اإقرار نظم العمل الداخلية للجائزة وكافة النظم التف�سيلية 

الخا�سة بالجائزة. 

6- اعتماد الميزانية المالية الالزمة للجائزة �سنويًا. 

7- الموافقة على التقارير المالية الدورية للجائزة. 

8- ر�سم ال�سيا�سة العامة الأن�سطة الجائزة. 

9- اعتماد فئات الجوائز والقيمة المالية لها. 

10- و�سع الخطط والبرامج والجداول الزمنية لتنفيذ الجائزة 

ودرا�سة ما قد ي�سادف التنفيذ من م�سكالت وعقبات واتخاذ 

ما يلزم ب�ساأنها.

11- االإ�سراف على المطبوعات االإعالمية للجائزة. 

12- اعتماد اأ�سماء الفائزين بالجائزة.

ال�سيد 

خالد يو�سف �سالح بوغيث

ع�سو اللجنة العليا

ال�سيد 

عبداهلل مهدي براك

نائب رئي�س اللجنة العليا

الدكتور 

عبدالعزيز فا�سل العنزي

ع�سو اللجنة العليا
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هيكل اللجنة:
- رئي�س اللجنة العليا - د.عادل عبد اهلل الفالح )وكيل وزارة االوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية(

- نائب رئي�س اللجنة - عبداهلل مهدي براك )وكيل وزارة االوقاف الم�ساعد ل�سوؤون القراآن الكريم والدرا�سات االإ�سالمية(

أعضاء اللجنة: 
- م.فريد ا�سد عمادي )وكيل وزارة االوقاف الم�ساعد لل�سوؤون االدارية والمالية( 

- خالد يو�سف �سالح بوغيث )وكيل وزارة االوقاف الم�ساعد للتخطيط والتطوير(

- نا�سر اأحمد عبد الرحيم الكندري )مراقب حلقات ومراكز تحفيظ القراآن الكريم(   

- د.وليد محمد عبد اهلل العلي )م�ست�سار اللجنة العليا الفني(

- عبد العزيز فا�سل العنزي )رئي�س اللجنة الفنية(  

اختصاصات اللجنة العليا:
تقوم اللجنة على االأخ�س بما يلي:

اأعمال الجائزة واإقرار �سيا�ساتها  الم�سرفة على  العليا  هي الجهة 

وخططها وبرامجها التنفيذية والعمل على تحقيق اأهدافها وذلك فـي 

نطاق ال�سيا�سات العامة والنظم والقواعد المتبعة فـي وزارة االأوقاف 

وال�سئون االإ�سالمية. 

5- اإقرار نظم العمل الداخلية للجائزة وكافة النظم التف�سيلية 

الخا�سة بالجائزة. 

6- اعتماد الميزانية المالية الالزمة للجائزة �سنويًا. 

7- الموافقة على التقارير المالية الدورية للجائزة. 

8- ر�سم ال�سيا�سة العامة الأن�سطة الجائزة. 

9- اعتماد فئات الجوائز والقيمة المالية لها. 

10- و�سع الخطط والبرامج والجداول الزمنية لتنفيذ الجائزة 

ودرا�سة ما قد ي�سادف التنفيذ من م�سكالت وعقبات واتخاذ 

ما يلزم ب�ساأنها.

11- االإ�سراف على المطبوعات االإعالمية للجائزة. 

12- اعتماد اأ�سماء الفائزين بالجائزة.

الدكتور 

 عادل عبد اهلل الفالح

رئي�س اللجنة العليا 

ال�سيد 

م/ فريد اأ�سد عمادي

ع�سو اللجنة العليا

الدكتور 

د.وليد حممد عبد اهلل العلي

ع�سو اللجنة العليا

ال�سيد 

خالد يو�سف �سالح بوغيث

ع�سو اللجنة العليا

ال�سيد 

نا�سر اأحمد عبد الرحيم الكندري

ع�سو ومقرر اللجنة العليا

ال�سيد 

عبداهلل مهدي براك

نائب رئي�س اللجنة العليا

الدكتور 

عبدالعزيز فا�سل العنزي

ع�سو اللجنة العليا
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هيكل اللجنة:
- رئي�س اللجنة التنفيذية - عبداهلل مهدي براك              )وكيل وزارة االوقاف الم�ساعد ل�سوؤون القراآن الكريم والدرا�سات االإ�سالمية(

- نائب رئي�س اللجنة التنفيذية - خالد يو�سف �سالح بوغيث )وكيل وزارة االوقاف الم�ساعد للتخطيط والتطوير(

أعضاء اللجنة: 
- يعقوب محمد االأحمد )رئي�س لجنة ال�سوؤون االإعالمية وحفل االفتتاح والختام(- نا�سر اأحمد عبد الرحيم الكندري )مقرر اللجنة العليا والتنفيذية(  

- وليد المال )رئي�س لجنة النظم االآلية(- عبدالعزيز فا�سل مطر العنزي )رئي�س لجنة ال�سوؤون العلمية والتحكيم(

- خالد علي م�سعان العجمي )رئي�س لجنة �سوؤون المت�سابقين(- عبداللطيف علي الكندري )رئي�س لجنة البرامج واالأن�سطة(

- مو�سى مناحي العنزي )رئي�س لجنة المعر�س(- مناحي �سلطان رافع المطيري )رئي�س لجنة العالقات العامة(

- عادل اأحمد الح�سا�س )ممثل وزارة الداخلية(- في�سل عبد اهلل ال�سالمي )رئي�س لجنة ال�سوؤون المالية( 

- ح�سن محمد زمان )ممثل وزارة الخارجية(- احمد دحام ال�سمري )ممثل وزارة االإعالم -التلفزيون(

- وليد حمد الف�سلي )رئي�س اللجنة االإدارية(- يو�سف ال�سريع )ممثل وزارة االإعالم - االإذاعة(

- اقبال خلفان )ممثل وزارة االإعالم - االإذاعة(- �سعود فالح الحجرف )ممثل الديوان االأميري(

اختصاصات اللجنة التنفيذية:
كل  اتخاذ  على  العمل  اخت�سا�ساته  نطاق  فـي  يدخل 

بنظمها  وااللتزام  الجائزة  برامج  تنفيذ  �ساأنه  من  ما 

وقواعدها واأخ�سها ما يلي:

واقتراح  التحكيم  ولجان  واالإدارية  الفنية  اللجان  ت�سكيل   -1

المكافاآت المالية لها.

2- االإ�سراف على اأعمال اللجان ومتابعة اأدائها. 

3- و�سع الخطط والبرامج والجداول الزمنية لتنفيذ الجائزة. 

4- اإعداد التقديرات المالية الالزمة للجائزة. 

5- اإعداد بيانات عن الدول المر�سحة للم�ساركة واإر�سال الدعوات 

اإليها للم�ساركة. 

6- مراجعة المر�سحين للتاأكد من ا�ستيفاء ال�سروط وا�ستبعاد كل 

من يفتقد هذه ال�سروط. 

وتحديد  المت�سابقين  بترتيب  الخا�سة  االإجراءات  اتخاذ   -7

مواعيد االختبارات. 

8- تذليل ما قد ي�سادف العمل من عقبات. 

اأ�سماء  اإعالن  بمنا�سبة  تقام  التي  لالحتفاالت  الترتيب   -9

الفائزين وتكريمهم. 

ال�سيد 

اإقبال خلفان

ممثل وزارة االإعالم )االإذاعة(

ال�سيد 

اأحمد دحام ال�سمري

ممثل وزارة االإعالم )التلفزيون(

ال�سيد 

خالد يو�سف بوغيث

نائب رئي�س اللجنة التنفيذية

ال�سيد 

في�سل عبداهلل ال�ساملي

رئي�س اللجنة املالية

ال�سيد 

مناحي �سلطان املطريي

رئي�س جلنة العالقات العامة

ال�سيد 

خالد علي العجمي

رئي�س جلنة �سوؤون املت�سابقني

ال�سيد 

يو�سف ال�سريع

ممثل وزارة االإعالم )االإذاعة(

ال�سيد 

نا�سر اأحمد الكندري

ع�سو ومقر

اللجنة العليا والتنفيذية

ال�سيد 

يعقوب حممد االحمد

رئي�س جلنة احلفل

ال�سيد 

وليــد املــال

رئي�س جلنة نظم املعلومات

ال�سيد 

وليد حمد الف�سلي

رئي�س اللجنة االإدارية

ال�سيد 

ح�سن حممد زمان

ممثل وزارة الداخلية

ال�سيد 

عبداهلل مهدي براك

رئي�س اللجنة التنفيذية

الدكتور 

عبدالعزيز فا�سل العنزي

رئي�س جلنة ال�سوؤون العلمية 

والتحكيم

ال�سيد 

عبداللطيف علي الكندري

رئي�س جلنة الربامج واالأن�سطة

ال�سيد 

مو�سى مناحي العنزي

رئي�س جلنة املعر�س

ال�سيد 

عادل اأحمد احل�سا�س

ممثل وزارة الداخلية 

ال�سيد 

�سعود فالح احلجرف

ممثل الديوان االأمريي



13

هيكل اللجنة:
- رئي�س اللجنة التنفيذية - عبداهلل مهدي براك              )وكيل وزارة االوقاف الم�ساعد ل�سوؤون القراآن الكريم والدرا�سات االإ�سالمية(

- نائب رئي�س اللجنة التنفيذية - خالد يو�سف �سالح بوغيث )وكيل وزارة االوقاف الم�ساعد للتخطيط والتطوير(

أعضاء اللجنة: 
- يعقوب محمد االأحمد )رئي�س لجنة ال�سوؤون االإعالمية وحفل االفتتاح والختام(- نا�سر اأحمد عبد الرحيم الكندري )مقرر اللجنة العليا والتنفيذية(  

- وليد المال )رئي�س لجنة النظم االآلية(- عبدالعزيز فا�سل مطر العنزي )رئي�س لجنة ال�سوؤون العلمية والتحكيم(

- خالد علي م�سعان العجمي )رئي�س لجنة �سوؤون المت�سابقين(- عبداللطيف علي الكندري )رئي�س لجنة البرامج واالأن�سطة(

- مو�سى مناحي العنزي )رئي�س لجنة المعر�س(- مناحي �سلطان رافع المطيري )رئي�س لجنة العالقات العامة(

- عادل اأحمد الح�سا�س )ممثل وزارة الداخلية(- في�سل عبد اهلل ال�سالمي )رئي�س لجنة ال�سوؤون المالية( 

- ح�سن محمد زمان )ممثل وزارة الخارجية(- احمد دحام ال�سمري )ممثل وزارة االإعالم -التلفزيون(

- وليد حمد الف�سلي )رئي�س اللجنة االإدارية(- يو�سف ال�سريع )ممثل وزارة االإعالم - االإذاعة(

- اقبال خلفان )ممثل وزارة االإعالم - االإذاعة(- �سعود فالح الحجرف )ممثل الديوان االأميري(

اختصاصات اللجنة التنفيذية:
كل  اتخاذ  على  العمل  اخت�سا�ساته  نطاق  فـي  يدخل 

بنظمها  وااللتزام  الجائزة  برامج  تنفيذ  �ساأنه  من  ما 

وقواعدها واأخ�سها ما يلي:

واقتراح  التحكيم  ولجان  واالإدارية  الفنية  اللجان  ت�سكيل   -1

المكافاآت المالية لها.

2- االإ�سراف على اأعمال اللجان ومتابعة اأدائها. 

3- و�سع الخطط والبرامج والجداول الزمنية لتنفيذ الجائزة. 

4- اإعداد التقديرات المالية الالزمة للجائزة. 

5- اإعداد بيانات عن الدول المر�سحة للم�ساركة واإر�سال الدعوات 

اإليها للم�ساركة. 

6- مراجعة المر�سحين للتاأكد من ا�ستيفاء ال�سروط وا�ستبعاد كل 

من يفتقد هذه ال�سروط. 

وتحديد  المت�سابقين  بترتيب  الخا�سة  االإجراءات  اتخاذ   -7

مواعيد االختبارات. 

8- تذليل ما قد ي�سادف العمل من عقبات. 

اأ�سماء  اإعالن  بمنا�سبة  تقام  التي  لالحتفاالت  الترتيب   -9

الفائزين وتكريمهم. 

10- متابعة اأعمال الدعاية واالإعالن عن الجائزة. 

العمل  ونظم  للجائزة  واالإداري  التنظيمي  الهيكل  اقتراح   -11

الداخلية. 

12- اإعداد النظم الكفيلة بتطوير العمل ورفع م�ستوى االأداء. 

قد  ما  ومعالجة  بالجائزة  العمل  ورقابة  وتوجيه  متابعة   -13

ي�سادفه من م�سكالت.

14- تنفيذ الخطة االإعالمية للجائزة. 

15- التن�سيق والمتابعة مع مختلف لجان الجائزة. 

16- ال�سرف من الميزانية المعتمدة للجائزة .

17- اتخاذ كافة االإجراءات الالزمة لتوفير احتياجات الجائزة 

من المواد واالأعمال. 

الجائزة  حفل  موعد  واإقرار  الجائزة  حفل  خطة  اعتماد   -18

ومقره. 

19- اإعالن اأ�سماء الفائزين بالجائزة بعد اعتمادهم من اللجنة 

العليا للجائزة. 

20- اعتماد محا�سر لجان الجائزة وتو�سياتها.

تحت  اخت�سا�ساتها  وتمار�س  الجائزة  عن  العام  الم�سوؤول  وهي 

العمل  اخت�سا�سها  نطاق  في  ويدخل  العليا،  اللجنة  رئي�س  اإ�سراف 

الجائزة وااللتزام بنظمها  �ساأنه تنفيذ برامج  ما من  اتخاذ كل  على 

وقواعدها.
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هيكل لجنة التحكيم:
رئي�س اللجنة - عبداهلل الجاراهلل  - )المملكة العربية ال�سعودية(

أعضاء اللجنة:
- ال�سيخ احمد �سابر عبدالهادي ) جمهورية م�سر العربية ( - ال�سيخ اأن�س عبداهلل الكندري) الكويت ( 

- ال�سيخ محمود ال�سيد الرفاعي ) الكويت(- الدكتور محمد ع�سام الق�ساة   )المملكة االردنية الها�سمية ( 

- ال�سيخ جعفر محمد جناحي    )مملكة البحرين (

لجنة التحكيم الفرع الرابع »المشروع التقني«:
- رئي�س اللجنة - خالد يو�سف بوغيث  

أعضاء اللجنة:
- يعقوب محمد االأحمد               - يو�سف محمد الفرحان

- اأ.عادل الر�سيدي                     - اأ. ح�سام جا�سم الم�سيليم

إختصاصات لجنة التحكيم:
تخت�س لجنة التحكيم بما يلي:

1- الم�ساركة في اإعداد وتطوير المعايير العلمية والفنية الالزمة للتر�سيح للجائزة.

2- و�سع وتطوير المعايير العلمية والفنية للتحكيم.

3- تطوير معايير التقييم والتحكيم واإجراءاتها ونماذجها بالتن�سيق مع اللجنة المخت�سة.

4- اإعداد تعليمات التر�سيح والتقييم لكل دورة وفقًا للم�ستجدات والمتغيرات.

5- اإ�سدار القرارات الخا�سة بنتائج تحكيم الم�سابقة ورفعها للجنة االخت�سا�س.

اأو  المر�سحين  اأ�سماء  عن  االإعالن  الجائزة  تحكيم  لجان  اأع�ساء  من  الأي  يحق  وال  �سرية،  التحكيم  لجنة  مداوالت  تكون   -6

الفائزين، وال تعد نتائج التحكيم ر�سمية ما لم تعتمد من رئي�س اللجنة العليا.

7- ت�سدر اللجنة قراراتها بموافقة اأغلبية االأع�ساء، وفي حال عدم االتفاق على نتيجة محددة يرفع االأمر اإلى رئي�س اللجنة 

العليا لتقرير ما يلزم.

ال�سيخ 

جعفر حممد جناحي

مملكة البحرين
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هيكل لجنة التحكيم:
رئي�س اللجنة - عبداهلل الجاراهلل  - )المملكة العربية ال�سعودية(

أعضاء اللجنة:
- ال�سيخ احمد �سابر عبدالهادي ) جمهورية م�سر العربية ( - ال�سيخ اأن�س عبداهلل الكندري) الكويت ( 

- ال�سيخ محمود ال�سيد الرفاعي ) الكويت(- الدكتور محمد ع�سام الق�ساة   )المملكة االردنية الها�سمية ( 

- ال�سيخ جعفر محمد جناحي    )مملكة البحرين (

لجنة التحكيم الفرع الرابع »المشروع التقني«:
- رئي�س اللجنة - خالد يو�سف بوغيث  

أعضاء اللجنة:
- يعقوب محمد االأحمد               - يو�سف محمد الفرحان

- اأ.عادل الر�سيدي                     - اأ. ح�سام جا�سم الم�سيليم

إختصاصات لجنة التحكيم:
تخت�س لجنة التحكيم بما يلي:

1- الم�ساركة في اإعداد وتطوير المعايير العلمية والفنية الالزمة للتر�سيح للجائزة.

2- و�سع وتطوير المعايير العلمية والفنية للتحكيم.

3- تطوير معايير التقييم والتحكيم واإجراءاتها ونماذجها بالتن�سيق مع اللجنة المخت�سة.

4- اإعداد تعليمات التر�سيح والتقييم لكل دورة وفقًا للم�ستجدات والمتغيرات.

5- اإ�سدار القرارات الخا�سة بنتائج تحكيم الم�سابقة ورفعها للجنة االخت�سا�س.

اأو  المر�سحين  اأ�سماء  عن  االإعالن  الجائزة  تحكيم  لجان  اأع�ساء  من  الأي  يحق  وال  �سرية،  التحكيم  لجنة  مداوالت  تكون   -6

الفائزين، وال تعد نتائج التحكيم ر�سمية ما لم تعتمد من رئي�س اللجنة العليا.

7- ت�سدر اللجنة قراراتها بموافقة اأغلبية االأع�ساء، وفي حال عدم االتفاق على نتيجة محددة يرفع االأمر اإلى رئي�س اللجنة 

العليا لتقرير ما يلزم.

ال�سيخ

اأن�س عبداهلل الكندري

دولة الكويت

ال�سيد 

يعقوب حممد االحمد

ع�سو ومقرر

جلنة حتكيم الفرع الرابع

ال�سيد 

يو�سف حممد الفرحان

ع�سو جلنة حتكيم الفرع الرابع

ال�سيخ 

جعفر حممد جناحي

مملكة البحرين

الدكتور 

حممد ع�سام الق�ساة

اململكة االأردنية الها�سمية

ال�سيد 

عادل الر�سيدي

ع�سو جلنة حتكيم الفرع الرابع

ال�سيد 

ح�سام جا�سم امل�سيليم

ع�سو جلنة حتكيم الفرع الرابع

ال�سيخ

 اأحمد �سابر عبدالهادي

 جمهورية م�سر العربية

ال�سيد 

خالد يو�سف بوغيث

رئي�س جلنة حتكيم الفرع الرابع

ال�سيخ

حممود ال�سيد الرفاعي

دولة الكويت

الدكتور 

عبداهلل اجلاراهلل

اململكة العربية ال�سعودية

رئي�س جلنة ال�سوؤون العلمية 

والتحكيم
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هيكل اللجنة:
- رئي�س اللجنة االإعالمية - يعقوب محمد االأحمد

- نائب رئي�س اللجنة االإعالمية - عثمان اأحمد ح�سن محمد

أعضاء اللجنة: 
- عادل عطااهلل العنزي- بدر رجب المعيوف

- �سعد العجمي )اإذاعة دولة الكويت(- ه�سام اأحمد الكندري

 - عبدالرحمن نا�سر الجميل- هاني محمد الماحي

- ح�سين علي ح�سين بوزبر- محمد نزية م�سطفى �سحادة

- عامر اأحمد عامر- فادي �سحادة �سابر

- �سعد اأحمد ن�سر- مهدي عبد ال�ستار

- محمد �سعود المليفي

 اختصاصات اللجنة اإلعالمية:
تخت�س لجنة ال�سوؤون االإعالمية بكل ما يتعلق بالنواحي االإعالمية للجائزة من و�سائل ور�سائل بهدف اإي�سال اأخبارها للجمهور، 

وت�سمل االأعمال االآتية:

1- اإعداد ون�سر المواد ال�سحفية الخا�سة بالجائزة يوميًا وتزويد ال�سحف بها. 

2- الترتيب الإقامة الموؤتمر ال�سحفي الذي يعقد في بداية عمل الجائزة. 

3- ن�سر معلومات الجائزة على �سفحات موقع الجائزة على �سبكة االإنترنت. 

4- ن�سر فعاليات الجائزة اليومية. 

5- اإ�سدار ن�سرة �سحفية يومية عن ن�ساطات الجائزة وفعالياتها �ساملة الأخبار المت�سابقين. 

6- التن�سيق مع تلفزيون دولة الكويت والف�سائيات لتغطية الجائزة وفعالياتها وبث ر�سائل يومية عنها. 

7- اإعداد التغطيات االإعالمية عن الجائزة والفعاليات الم�ساحبة وت�سمل مختلف و�سائل االإعالم الم�سموع والمقروء والمرئي.

8- اإعداد وتنفيذ المطبوعات المختلفة والخا�سة بالجائزة كاملة.

9- متابعة احتياجات الجائزة من الدروع وال�سهادات والهدايا.

هيكل اللجنة:
- رئي�س اللجنة - عبدالعزيز فا�سل مطر العنزي                  

أعضاء اللجنة: 
- تركي محمد الن�سر- عمر يو�سف جزاع ال�سعالن

- قي�س خلف عبد اهلل الرفاعي- محمد علي البدري

- اأحمد �سمير عبدال�سالم- خالد نا�سر العنزي

- حمدي محمد عبدالر�سيد- محمد غريب الفودري

اختصاصات لجنة الشؤون العلمية والفنية:
للتر�سيح  الالزمة  والفنية  العلمية  المعايير  وتطوير  اإعداد   -1

للجائزة.

2- و�سع منهج االأ�سئلة الخا�سة بالجائزة بح�سب الفئات وتو�سيف 

اأطرها العامة.

3- و�سع واعتماد اآلية اختيار االأ�سئلة.

4- الم�ساركة فـي اقتراح المعايير واالأ�س�س المالئمة للتحكيم.

الزمنية  والجداول  والبرامج  الخطط  و�سع  فـي  الم�ساركة   -5

للجائزة، ودرا�سة ما قد ي�سادف التنفيذ من عقبات واقتراح ما 

يلزم ب�ساأنه.

6- الم�ساركة فـي و�سع اأ�س�س وقواعد اختيار المحكمين للجائزة.

والفنية  العلمية  المعايير  وتحديد  الرئي�سة  العنا�سر  و�سع   -7

للجائزة. 

لجان  فـي  الم�ستخدمة  التقويم  نماذج  ت�سميم  فـي  الم�ساركة   -8

االختبار بح�سب م�ستويات الحفظ بكل فئة من فئات الجائزة.

9- تر�سيح اأ�سماء المحكمين ح�سب فروع الجائزة.
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هيكل اللجنة:
- رئي�س اللجنة االإعالمية - يعقوب محمد االأحمد

- نائب رئي�س اللجنة االإعالمية - عثمان اأحمد ح�سن محمد

أعضاء اللجنة: 
- عادل عطااهلل العنزي- بدر رجب المعيوف

- �سعد العجمي )اإذاعة دولة الكويت(- ه�سام اأحمد الكندري

 - عبدالرحمن نا�سر الجميل- هاني محمد الماحي

- ح�سين علي ح�سين بوزبر- محمد نزية م�سطفى �سحادة

- عامر اأحمد عامر- فادي �سحادة �سابر

- �سعد اأحمد ن�سر- مهدي عبد ال�ستار

- محمد �سعود المليفي

 اختصاصات اللجنة اإلعالمية:
تخت�س لجنة ال�سوؤون االإعالمية بكل ما يتعلق بالنواحي االإعالمية للجائزة من و�سائل ور�سائل بهدف اإي�سال اأخبارها للجمهور، 

وت�سمل االأعمال االآتية:

1- اإعداد ون�سر المواد ال�سحفية الخا�سة بالجائزة يوميًا وتزويد ال�سحف بها. 

2- الترتيب الإقامة الموؤتمر ال�سحفي الذي يعقد في بداية عمل الجائزة. 

3- ن�سر معلومات الجائزة على �سفحات موقع الجائزة على �سبكة االإنترنت. 

4- ن�سر فعاليات الجائزة اليومية. 

5- اإ�سدار ن�سرة �سحفية يومية عن ن�ساطات الجائزة وفعالياتها �ساملة الأخبار المت�سابقين. 

6- التن�سيق مع تلفزيون دولة الكويت والف�سائيات لتغطية الجائزة وفعالياتها وبث ر�سائل يومية عنها. 

7- اإعداد التغطيات االإعالمية عن الجائزة والفعاليات الم�ساحبة وت�سمل مختلف و�سائل االإعالم الم�سموع والمقروء والمرئي.

8- اإعداد وتنفيذ المطبوعات المختلفة والخا�سة بالجائزة كاملة.

9- متابعة احتياجات الجائزة من الدروع وال�سهادات والهدايا.

هيكل اللجنة:
- رئي�س اللجنة - عبدالعزيز فا�سل مطر العنزي                  

أعضاء اللجنة: 
- تركي محمد الن�سر- عمر يو�سف جزاع ال�سعالن

- قي�س خلف عبد اهلل الرفاعي- محمد علي البدري

- اأحمد �سمير عبدال�سالم- خالد نا�سر العنزي

- حمدي محمد عبدالر�سيد- محمد غريب الفودري

اختصاصات لجنة الشؤون العلمية والفنية:

اأعمال  بدعم  تخت�س  اإدارية  لجنة  هي 

وتلبية  بينها  فيما  والتن�سيق  التحكيم  لجان 

مختلف احتياجاتها ب�سكل عام.

للتر�سيح  الالزمة  والفنية  العلمية  المعايير  وتطوير  اإعداد   -1

للجائزة.

2- و�سع منهج االأ�سئلة الخا�سة بالجائزة بح�سب الفئات وتو�سيف 

اأطرها العامة.

3- و�سع واعتماد اآلية اختيار االأ�سئلة.

4- الم�ساركة فـي اقتراح المعايير واالأ�س�س المالئمة للتحكيم.

الزمنية  والجداول  والبرامج  الخطط  و�سع  فـي  الم�ساركة   -5

للجائزة، ودرا�سة ما قد ي�سادف التنفيذ من عقبات واقتراح ما 

يلزم ب�ساأنه.

6- الم�ساركة فـي و�سع اأ�س�س وقواعد اختيار المحكمين للجائزة.

والفنية  العلمية  المعايير  وتحديد  الرئي�سة  العنا�سر  و�سع   -7

للجائزة. 

لجان  فـي  الم�ستخدمة  التقويم  نماذج  ت�سميم  فـي  الم�ساركة   -8

االختبار بح�سب م�ستويات الحفظ بكل فئة من فئات الجائزة.

9- تر�سيح اأ�سماء المحكمين ح�سب فروع الجائزة.

م�ستوى  تقييم  ونماذج  التر�سيح  نماذج  وتطوير  ت�سميم   -10

الم�ساركين.

11- اإعداد �سروط التر�سيح بح�سب الفئات وفروع الجائزة.

12- الم�ساركة في اإعداد المادة العلمية للور�س والمحا�سرات وفي 

اختيار وتر�سيح المحا�سرين بالتن�سيق مع لجنة االأن�سطة.

13- التن�سيق الدائم فيما بين لجان التحكيم العاملة بالجائزة.

14- تقديم الدعم الالزم للم�ساهمة في اإنجاح اأعمال التحكيم.

15- توفير كافة احتياجات لجان التحكيم من االأجهزة والمواد.

16- متابعة انتظام عمليات التحكيم وح�سور وغياب االأع�ساء.

لجان  وروؤ�ساء  اأع�ساء  اإلى  الجائزة  اإدارة  تعليمات  تبليغ   -17

التحكيم.

االخت�سا�س  جهة  اإلى  وت�سليمها  النهائية  النتائج  ا�ستالم   -18

بالجائزة.
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هيكل اللجنة:
- رئي�س اللجنة في�سل عبد اهلل ال�سالمي

أعضاء اللجنة: 
- مطلق فهيد الراجحي- طالل م�ساعد المدعج

- بدر نا�سر الفرحان- طالل عواد الظفيري

- �سيد محمد �سيد- ح�سين �سالح العتيبي

- كرم كامل عبدالرحمن- محمود �سيد محمد م�سطفى

اختصاصات اللجنة المالية:
1- اإعداد ميزانية متكاملة عن الم�سروفات المتوقعة للجائزة.

2- اإ�سدار �سيكات للفائزين في الجائزة.

3- الم�ساركة �سمن بقية اللجان في مرافقة وتوديع الوفود.

4- اإعداد التقرير النهائي عن الجائزة بالتعاون مع اللجان.

5- توفير الهدايا والجوائز لل�سيوف الم�ساركين.

6- متابعة كافة االأمور المالية وتوثيقها.

المالية  والنظم  القواعد  وفق  �سرفها  ومتابعة  بالجائزة  الخا�سة  وال�سلف  النثريات  توفير   -7

المعمول بها فـي الوزارة.

8- و�سع نظام مالي محدد ي�سهل عملية ت�سيير االأمور الخا�سة بالجائزة.

9- ح�سر احتياجات اللجان الفرعية وتوفيرها وفق الميزانية المعتمدة.

هيكل اللجنة:
- رئي�س اللجنة - خالد علي م�سعان العجمي

أعضاء اللجنة: 
- علي ح�سين �سيد ح�سين- معاذ عبد الرحمن علي الكندري- �سالح �سلطان ال�سليمان

- عبدالعزيز نا�سر البديوي- عبد العزيز عيد حمود العتيبي- محمد جمال محمد ال�سيد

- عا�سم عبداهلل م�سطفى- عبدال�سميع عبدالبديع عبدالواحد- نا�سر هادي العجمي

- عبداهلل �سعيد المطيري- م�سعل �سعود معيوف العنزي- خالد �سالم الهدية

- م�ساري مبارك العازمي- بدر عبد الهادي العازمي- �سلطان خ�سر العنزي

- عبدالعزيز �سعود ال�سالح- عبداهلل �سعود الكريباني- اأحمد عبدالرا�سي عبدالاله

- خالد الجبري- ا�سرف عادل عبدالفتاح

اختصاصات لجنة شؤون المتسابقين:
تخت�س لجنة �سوؤون المت�سابقين بكل ما يتعلق ب�سوؤون المت�سابقين الم�ساركين في الجائزة من مختلف الدول االإ�سالمية، وتلبية 

وتوفير احتياجاتهم، واالإ�سراف على االأن�سطة والفعاليات الخا�سة بهم ويوكل للجنة على وجه الخ�سو�س تنفيذ المهام التالية:

1- متابعة االأو�ساع المعي�سية للمت�سابقين والتاأكد من مالئمة ظروف الم�سكن وجودة الماأكل والم�سرب وتوفير كافة االحتياجات 

المتعلقة بهذا الجانب المت�سابقين.

2- العمل على تهيئة كافة اأ�سباب الراحة واالأمان للمت�سابقين طوال فترة اإقامتهم.

3- االإ�سراف على االأن�سطة والبرامج والزيارات الميدانية الخا�سة بالمت�سابقين والم�ساركة في تنفيذها.

4- تلبية احتياجات المت�سابقين من اأجهزة االت�ساالت وغيرها، وتزويدهم بحاجتهم من المواد اأو الكتب اأو المراجع ذات العالقة 

بالجائزة.

5- متابعة انجاز االإجراءات الخا�سة باإقامة المت�سابقين وو�سولهم ومغادرتهم وحل الم�سكالت التي ت�سادفهم بالتعاون والتن�سيق 

مع اللجان والجهات المخت�سة.

6- الم�ساركة فـي اإعداد وتنظيم حفل االفتتاح والختام.

7- تنظيم وترتيب المت�سابقين ومتابعة م�ساركتهم اأثناء انعقاد الت�سفيات.
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هيكل اللجنة:
- رئي�س اللجنة - خالد علي م�سعان العجمي

أعضاء اللجنة: 
- علي ح�سين �سيد ح�سين- معاذ عبد الرحمن علي الكندري- �سالح �سلطان ال�سليمان

- عبدالعزيز نا�سر البديوي- عبد العزيز عيد حمود العتيبي- محمد جمال محمد ال�سيد

- عا�سم عبداهلل م�سطفى- عبدال�سميع عبدالبديع عبدالواحد- نا�سر هادي العجمي

- عبداهلل �سعيد المطيري- م�سعل �سعود معيوف العنزي- خالد �سالم الهدية

- م�ساري مبارك العازمي- بدر عبد الهادي العازمي- �سلطان خ�سر العنزي

- عبدالعزيز �سعود ال�سالح- عبداهلل �سعود الكريباني- اأحمد عبدالرا�سي عبدالاله

- خالد الجبري- ا�سرف عادل عبدالفتاح

اختصاصات لجنة شؤون المتسابقين:
تخت�س لجنة �سوؤون المت�سابقين بكل ما يتعلق ب�سوؤون المت�سابقين الم�ساركين في الجائزة من مختلف الدول االإ�سالمية، وتلبية 

وتوفير احتياجاتهم، واالإ�سراف على االأن�سطة والفعاليات الخا�سة بهم ويوكل للجنة على وجه الخ�سو�س تنفيذ المهام التالية:

1- متابعة االأو�ساع المعي�سية للمت�سابقين والتاأكد من مالئمة ظروف الم�سكن وجودة الماأكل والم�سرب وتوفير كافة االحتياجات 

المتعلقة بهذا الجانب المت�سابقين.

2- العمل على تهيئة كافة اأ�سباب الراحة واالأمان للمت�سابقين طوال فترة اإقامتهم.

3- االإ�سراف على االأن�سطة والبرامج والزيارات الميدانية الخا�سة بالمت�سابقين والم�ساركة في تنفيذها.

4- تلبية احتياجات المت�سابقين من اأجهزة االت�ساالت وغيرها، وتزويدهم بحاجتهم من المواد اأو الكتب اأو المراجع ذات العالقة 

بالجائزة.

5- متابعة انجاز االإجراءات الخا�سة باإقامة المت�سابقين وو�سولهم ومغادرتهم وحل الم�سكالت التي ت�سادفهم بالتعاون والتن�سيق 

مع اللجان والجهات المخت�سة.

6- الم�ساركة فـي اإعداد وتنظيم حفل االفتتاح والختام.

7- تنظيم وترتيب المت�سابقين ومتابعة م�ساركتهم اأثناء انعقاد الت�سفيات.
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 هيكل اللجنة:
- رئي�س اللجنة - مو�سى مناحي عايد العنزي

- نائب رئي�س اللجنة - عبدالعزيز م�سطفى اأمان

أعضاء اللجنة: 
- اأحمد ح�سن عبدالحليم- �سليمان �ساير ال�سمري

- عبدالرحمن مجبل �سرحان المطيري- �سالم �سيف اهلل الر�سيدي

- اأحمد حماد- هاني عبدالحميد الهندي

- علي محمود ال�ساحوذ- اأحمد علي �سباح 

- مهند عبدالفتاح علي- مبارك خلف �ساحي محمد

- ديدي محمد موالي- خالد النادي عبد الجليل

- �سعد محمد العتيبي- محمود محمد يو�سف

- مدار �سيد كمال- عبداهلل البكر

- ن�سر الدين كمال الدين- حمد �سعود مزعل عقاب

- عادل اأحمد �سحلول- عا�سم بن محمد العوفي

اختصاصات لجنة المعرض:
تخت�س هذه اللجنة بتنفيذ كافة االأعمال المتعلقة بتنظيم المعر�س المقام على هام�س الجائزة وي�سمل ذلك االأعمال 

التالية:

1- و�سع الت�سورات الخا�سة بتنظيم المعر�س واأق�سامه وعر�سها على اللجنة التنفيذية لالعتماد.

2- اإعداد التح�سيرات والترتيبات الالزمة الإقامة المعر�س.

3- توفير االحتياجات واأماكن اإقامة المعر�س.

4- دعوة الجهات المر�سحة للم�ساركة في المعر�س.

5- و�سع تخطيط الأجنحة المعر�س واآلية توزيع المعرو�سات.

6- التن�سيق مع اللجان المخت�سة الإعداد التغطيات االإعالمية للمعر�س.

7- ترتيب زيارات الوفود وال�سيوف للمعر�س.
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 هيكل اللجنة:
- رئي�س اللجنة - مو�سى مناحي عايد العنزي

- نائب رئي�س اللجنة - عبدالعزيز م�سطفى اأمان

أعضاء اللجنة: 
- اأحمد ح�سن عبدالحليم- �سليمان �ساير ال�سمري

- عبدالرحمن مجبل �سرحان المطيري- �سالم �سيف اهلل الر�سيدي

- اأحمد حماد- هاني عبدالحميد الهندي

- علي محمود ال�ساحوذ- اأحمد علي �سباح 

- مهند عبدالفتاح علي- مبارك خلف �ساحي محمد

- ديدي محمد موالي- خالد النادي عبد الجليل

- �سعد محمد العتيبي- محمود محمد يو�سف

- مدار �سيد كمال- عبداهلل البكر

- ن�سر الدين كمال الدين- حمد �سعود مزعل عقاب

- عادل اأحمد �سحلول- عا�سم بن محمد العوفي

اختصاصات لجنة المعرض:
تخت�س هذه اللجنة بتنفيذ كافة االأعمال المتعلقة بتنظيم المعر�س المقام على هام�س الجائزة وي�سمل ذلك االأعمال 

التالية:

1- و�سع الت�سورات الخا�سة بتنظيم المعر�س واأق�سامه وعر�سها على اللجنة التنفيذية لالعتماد.

2- اإعداد التح�سيرات والترتيبات الالزمة الإقامة المعر�س.

3- توفير االحتياجات واأماكن اإقامة المعر�س.

4- دعوة الجهات المر�سحة للم�ساركة في المعر�س.

5- و�سع تخطيط الأجنحة المعر�س واآلية توزيع المعرو�سات.

6- التن�سيق مع اللجان المخت�سة الإعداد التغطيات االإعالمية للمعر�س.

7- ترتيب زيارات الوفود وال�سيوف للمعر�س.

هيكل اللجنة:
- رئي�س لجنة  النظم االآلية - ح�سام الم�سيليم

أعضاء اللجنة: 
- رفاعي محمد م�سطفى محمود- و�سيم مولكادي وحيد احمد

- كريم محمد ر�سا الجندي- �سالح كمال ال�سالح

- علي �سمير عمار العنزي- خالد ال�سيد باز عبدربه

- مبت�سم اأحمد راجح اأبو ح�سين- اأحمد ح�سين عبد ال�سادق

- جاني با�سا األطاف- خالد غازي الح�سيني

- عبد الرحمن الب�سيوني- محمد ناجي ال�سالح 

اختصاصات لجنة النظم اآللية:
1- اإعداد وتوفير النظم االآلية لعملية التحكيم.

2- تجهيز لجان التحكيم بالمعدات واالأجهزة االآلية التي تمكنهم من عملية التحكيم االإلكترونية.

3- اقتراح وتوفير االآلية المتطورة الإدارة الجائزة.

4- تدريب لجان التحكيم على النظم المخ�س�سة لعملية التحكيم.

5- اإن�ساء موقع اإلكتروني خا�س بالجائزة.

6- تطوير وتحديث النظم االآلية المخ�س�سة لعملية التحكيم وغيرها من العمليات.

7- الم�ساهمة فـي و�سع ال�سروط والمعايير الخا�سة بفرع جائزة )اأف�سل م�سروع تقني( يخدم القراآن الكريم.

8- الم�ساركة فـي لجنة التحكيم الخا�سة بفرع جائزة )اأف�سل م�سروع تقني( يخدم القراآن الكريم.
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تمهيد

اأوىل  وكانت  االأذهان.  يف  جتول  وفكرة  النفو�س  يخالج  وخاطرًا  القلوب  يراود  حلمًا  الكويت  دولة  يف  الكرمي  للقراآن  دولية  جائزة  تنظيم  اأمر  كان  خلت  ل�سنوات 

اخلطوات املباركة يف �سبيل حتقيق هذا احللم الكبري اأن �سعت اإدارة �سوؤون القراآن الكرمي نحو امل�ساركة الفاعلة يف العديد من امل�سابقات الدولية، واحلر�س لتح�سد 

مراكز متقدمة يف هذه املحافل القراآنية الهامة.

الفكرة  ون�سجت  املنا�سبة  اللحظة  حانت  اأن  اإىل  الكرمي  للقراآن  واخلا�سة  العامة  النوعية  امل�سابقات  من  العديد  البالد  داخل  يف  اأقيمت  اأن  الفرتة  تلك  واكب  وقد 

الكرمي  القراآن  حلفظ  الدولية  الكويت  جائزة  فكانت  اهلل  كتاب  خدمة  يف  نوعية  وبادرة  جديد  م�سروع  ميالد  عن  ليعلن  وخارجيا  داخليا  التجربة  عود  وا�ستوى 

وقراءته وجتويد تالوته.

ول�سرف امل�سمون وعظيم الهدف و�سمو املنزلة جاءت مبادرة �سمو اأمري البالد املفدى ال�سيخ / �سباح االأحمد اجلابر ال�سباح .....حفظه اهلل ورعاه برعاية كرمية 

واهتمام فريد وح�سور يقت�سيه املقام ت�سريفا وتكرميا حلملة كتاب اهلل واهتماما ودعما مل�ساريع خدمة القراآن الكرمي و�سبل ن�سره وتكري�س قيمه.

اجلائزة  واإقامة  تنظيم  يف  االأوىل  جتربتها  خال�سة  اأيديكم  بني  ت�سع  اأن  االإ�سالمية  وال�سوؤون  االأوقاف  بوزارة  الكرمي  القراآن  �سوؤون  اإدارة  ي�سر  التقرير  هذا  ويف 

وي�سر  فيها. هذا  الدولية  وامل�ساركة  اإدارتها وتنظيمها،  واأ�سلوب  رعايتها  وم�ستوى  وافية عن اجلائزة  معلومات  التقرير  يقدم هذا  اأن  اآملني  الكرمي،  للقراآن  الدولية 

االإدارة تلقي مالحظاتكم ومقرتحاتكم الرامية اإىل تطوير اجلائزة خالل الدورات القادمة مب�سيئة اهلل تعاىل.
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تمهيد

اأوىل  وكانت  االأذهان.  يف  جتول  وفكرة  النفو�س  يخالج  وخاطرًا  القلوب  يراود  حلمًا  الكويت  دولة  يف  الكرمي  للقراآن  دولية  جائزة  تنظيم  اأمر  كان  خلت  ل�سنوات 

اخلطوات املباركة يف �سبيل حتقيق هذا احللم الكبري اأن �سعت اإدارة �سوؤون القراآن الكرمي نحو امل�ساركة الفاعلة يف العديد من امل�سابقات الدولية، واحلر�س لتح�سد 

مراكز متقدمة يف هذه املحافل القراآنية الهامة.

الفكرة  ون�سجت  املنا�سبة  اللحظة  حانت  اأن  اإىل  الكرمي  للقراآن  واخلا�سة  العامة  النوعية  امل�سابقات  من  العديد  البالد  داخل  يف  اأقيمت  اأن  الفرتة  تلك  واكب  وقد 

الكرمي  القراآن  حلفظ  الدولية  الكويت  جائزة  فكانت  اهلل  كتاب  خدمة  يف  نوعية  وبادرة  جديد  م�سروع  ميالد  عن  ليعلن  وخارجيا  داخليا  التجربة  عود  وا�ستوى 

وقراءته وجتويد تالوته.

ول�سرف امل�سمون وعظيم الهدف و�سمو املنزلة جاءت مبادرة �سمو اأمري البالد املفدى ال�سيخ / �سباح االأحمد اجلابر ال�سباح .....حفظه اهلل ورعاه برعاية كرمية 

واهتمام فريد وح�سور يقت�سيه املقام ت�سريفا وتكرميا حلملة كتاب اهلل واهتماما ودعما مل�ساريع خدمة القراآن الكرمي و�سبل ن�سره وتكري�س قيمه.

اجلائزة  واإقامة  تنظيم  يف  االأوىل  جتربتها  خال�سة  اأيديكم  بني  ت�سع  اأن  االإ�سالمية  وال�سوؤون  االأوقاف  بوزارة  الكرمي  القراآن  �سوؤون  اإدارة  ي�سر  التقرير  هذا  ويف 

وي�سر  فيها. هذا  الدولية  وامل�ساركة  اإدارتها وتنظيمها،  واأ�سلوب  رعايتها  وم�ستوى  وافية عن اجلائزة  معلومات  التقرير  يقدم هذا  اأن  اآملني  الكرمي،  للقراآن  الدولية 

االإدارة تلقي مالحظاتكم ومقرتحاتكم الرامية اإىل تطوير اجلائزة خالل الدورات القادمة مب�سيئة اهلل تعاىل.
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الرؤية
من  واال�ستفادة  والمحافظة عليهم   ورعايتهم  الكريم  القراآن  اأهل  من  المتميزين  وانتقاء  الكريم  القراآن  رائدة في خدمة  الكويت كدولة  دولة  مكانة  التاأكيد على 

خبراتهم في هذا المجال.

الرسالة
ال�سعي اإلى االرتقاء ورعاية َحَفَظة القراآن الكريم والقائمين عليه اأفرادًا وموؤ�س�سات على م�ستوى دول العالم تحقيقا لدور الكويت كدولة  راعية ل�سوؤون القراآن الكريم.

األهداف  
تعريف االأمة االإ�سالمية والعربية بالقراءات القراآنية، وترغيب حفظة كتاب اهلل فـي درا�سة علم القراءات.

 اإ�ساعة روح التناف�س االإيجابي فـي حفظ القراآن الكريم والت�سجيع على بذل مزيد من الجهد والوقت فـي الحفظ والتالوة.. 1

تحفيز االأجيال على مختلف م�ستوياتهم لاللتزام بتعاليــم الدين واإدراك واجباتهــــم نحـــو العقيدة االإ�سالميـــة ال�سمحــــة.. 2

 رعاية حفاظ القراآن الكريم من الجيل ال�ساعد وتحفيزهم و�سوال اإلى زيادة عددهم وتكريمهم والعناية بهم. . 3

 اإبراز دور اأئمة القراءات المحققين وعلوم القراآن، والتعريف بالقــراء المجيدين للقراءات فـي العالـــم االإ�سالمــي والــعربي.. 4

 اإبراز الوجه الح�ساري لدولة الكويت كراعية للقراآن الكريم على م�ستوى العالم.. 5

 تكريم ال�سخ�سيات البارزة المعنوية واالعتبارية والمراكز والمعاهد التي تقوم على خدمة القراآن الكريم على م�ستوى العالم.. 6

 تر�سيخ القيم االإ�سالمية من المنظور القراآني من خالل فعاليات الجائزة وال�سعي لجذب وا�ستقطاب �سباب االأمة نحو كتاب   اهلل تعالى وا�ست�سعار علو . 7

قيمه و�سمو معانيه.
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الرؤية
من  واال�ستفادة  والمحافظة عليهم   ورعايتهم  الكريم  القراآن  اأهل  من  المتميزين  وانتقاء  الكريم  القراآن  رائدة في خدمة  الكويت كدولة  دولة  مكانة  التاأكيد على 

خبراتهم في هذا المجال.

الرسالة
ال�سعي اإلى االرتقاء ورعاية َحَفَظة القراآن الكريم والقائمين عليه اأفرادًا وموؤ�س�سات على م�ستوى دول العالم تحقيقا لدور الكويت كدولة  راعية ل�سوؤون القراآن الكريم.

األهداف  
تعريف االأمة االإ�سالمية والعربية بالقراءات القراآنية، وترغيب حفظة كتاب اهلل فـي درا�سة علم القراءات.

 اإ�ساعة روح التناف�س االإيجابي فـي حفظ القراآن الكريم والت�سجيع على بذل مزيد من الجهد والوقت فـي الحفظ والتالوة.. 1

تحفيز االأجيال على مختلف م�ستوياتهم لاللتزام بتعاليــم الدين واإدراك واجباتهــــم نحـــو العقيدة االإ�سالميـــة ال�سمحــــة.. 2

 رعاية حفاظ القراآن الكريم من الجيل ال�ساعد وتحفيزهم و�سوال اإلى زيادة عددهم وتكريمهم والعناية بهم. . 3

 اإبراز دور اأئمة القراءات المحققين وعلوم القراآن، والتعريف بالقــراء المجيدين للقراءات فـي العالـــم االإ�سالمــي والــعربي.. 4

 اإبراز الوجه الح�ساري لدولة الكويت كراعية للقراآن الكريم على م�ستوى العالم.. 5

 تكريم ال�سخ�سيات البارزة المعنوية واالعتبارية والمراكز والمعاهد التي تقوم على خدمة القراآن الكريم على م�ستوى العالم.. 6

 تر�سيخ القيم االإ�سالمية من المنظور القراآني من خالل فعاليات الجائزة وال�سعي لجذب وا�ستقطاب �سباب االأمة نحو كتاب   اهلل تعالى وا�ست�سعار علو . 7

قيمه و�سمو معانيه.

25



2627

لكل من شارك بالدعم والرعاية إلنجاح جائزة الكويت الدولية 

اأ�سرة جائزة الكويت الدولية حلفظ القراآن الكرمي وقراءته وجتويد  تتقدم  

اإىل  واالحرتام  التقدير  معاين  واأعذب  واالمتنان  ال�سكر  اآيات  باأ�سمى  تالوته 

االأخوة واالأخوات الذين ابتغوا االأجر عند ربهم ولبوا نداء وطنيتهم و�ساهموا 

بجهود خمل�سة يف �سبيل اإجناح فعاليات اجلائزة لهذا العام فا�ستحقوا منا جزيل 

ال�سكر وعظيم االمتنان.

وال�سكر مو�سول اإىل كافة اجلهات الر�سمية، والهيئات واملوؤ�س�سات العامة واخلا�سة 

ونخ�س بال�سكر كل من:
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جمعية اال�سالح 
جمعية

املنابر القرانية اإحياء الرتاث اال�سالمي

الثقافة اال�سالمية

وزارة الداخلية   وزارة االعالمالديوان الأمريي

تلفزيون الكويت

املركز العلمي 

قناة اإثراء الف�سائية
اإذاعة القراآن الكرمي 

بدولة الكويت

الهيئة العاملية

 لتحفيظ القراآن الكرمي

مربة املتميزين

قناة الراي الف�سائيةقناة الوطن الف�سائيةجامعة الكويت االأمانة العامة لالأوقاف

جممع امللك فهد لطباعة 

امل�سحف ال�سريف 
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 الباب الثاني
التعريف بالجــائــزة
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شروط االشتراك في الجائزة 

امل�ساركة للذكور فقط . . 1

اأن ال يكون املت�سابق من م�ساهري القراء فـي العامل االإ�سالمي . . 2

يجب على كل م�سارك ارتداء الزي الر�سمي لبلده. . 3

اأن يكون امل�سارك حاماًل جلن�سية البلد التي ميثلها . . 4

يحق للبلد امل�سارك امل�ساركة الثانية  بحد اأق�سى عدد )2( مت�سابقني ب�سرط اأن تكون امل�ساركة الرئي�سية . 5

فـي امل�سابقة فـي فرع حفظ القراآن الكرمي كاماًل . وتكون امل�ساركة  الثانية باالختيار فـي اأحد الفرعني 

الثاين والثالث . 

ال يحق للمت�سابق امل�ساركة فـي اأكرث من فرع من اأفرع امل�سابقة . . 6

ال يجوز للم�سارك اأن يغري فرع امل�سابقة الذي مت اختياره فـي ا�ستمارة الرت�سيح اإىل فرع اآخر .. 7

حال . 8 وفـي   ، الفرع  فـي  امل�ساركة  �سروط  م�ستوفيًا  متمكنًا  امل�سابقة  فروع  من  فرع  الأي  املر�سح  يكون  اأن 

تر�سيح من هو دون امل�ستوى املطلوب يحرم من امل�ساركة فـي امل�سابقة ملدة �سنتني متتاليتني . 

ت�ست�سيف امل�سابقة مرافقًا واحدًا فقط مع املت�سابقني اإذا كان اأحد املت�سابقني بحاجة اإىل مرافق كان . 9

)كفيفًا اأو معاقًا(مثال. 

ال يجوز للمت�سابق االعتذار عن امل�ساركة فـي امل�سابقة اإذا و�سل اإىل دولة الكويت . . 10

ت�سرف جوائز امل�سابقة للمراكز الثالثة االأوىل فـي الفرعني الثاين والرابع كما ت�سرف جوائز امل�سابقة . 11

للمراكز اخلم�سة االأوىل فـي الفرعني االأول والثالث. 

ال يحق ملن �سارك فـي اأي فرع من فروع امل�سابقة امل�ساركة بهذا الفرع مرة اأخرى . . 12

تتكفل امل�سابقة بتذاكر ال�سفر ذهابًا واإيابًا للمت�سابقني و�سيافتهم فقط .  . 13
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فروع الجائزة 

الفرع األول : حفظ القرآن الكريم كامال 
الفرع الثانى : حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع 

الفرع الثالث : التالوة والترتيل 
الفرع الرابع : أفضل مشروع تقنى لخدمة القرآن الكريم

شـــــروط خاصــــة بالفـــرع األول)حـفـــظ القــرآن الكـــريـم(: 
1- اأن ل يقل عمر املت�سابق عن 13 �سنة وال يزيد عن 25 �سنة ميالديًا اعتبارًا من بدء امل�سابقة . 

2- اأن يلتزم بالرواية التي اختارها فـي ا�ستمارة الرت�سيح. 

3- اأن يكون متقنًا الأحكام التجويد. 

شــــروط خاصــة بالفـــرع الثاني ) حفـــظ القــرآن الكــريم بالقـــراءات العشر (: 
1 - هذا الفرع يخت�س بالقراءات الع�سر من طريق ال�ساطبية والدرة .

2- اأن ال يقل عمر املت�سابق عن 18 �سنة وال يزيد عن 40 �سنة ميالدية اعتبارًا من بدء امل�سابقة. 

3- اأن يكون حافظًا ملنت ال�ساطبية والدرة كاملني ، مع القدرة على اال�ست�سهاد باملتنني اإذا طلب منه ذلك .

4- اأن يكون متقنًا للقراءات الع�سر بطريقة االإفراد . 

شـــــــروط خاصـــة بالفــرع الثــــالــــث)التـــالوة والتـرتـيــل( : 
1-اأن ال يقل عمر املت�سابق عن 13 �سنة وال يزيد 45 �سنة ميالدية من تاريخ بدء امل�سابقة  

2-اأن يكون التناف�س يف مرتبة التحقيق ولي�س الرتتيل اأو التدوير . 

3-اأن يكون التحقيق املطلوب يف امل�سابقة على ما يوافق حتقيق القراء املعروفني كال�سيخ املن�ساوي وعبدالبا�سط وم�سطفى ا�سماعيل وغريهم 

4-اأن يكون ح�سن ال�سوت. 

5-اأن يكون متقنًا الأحكام التجويد. 

شـــروط خاصـــة بالفـرع الرابــع )  أفضــل مشــروع تقـني لخــدمة القـرآن الكـريـم ( : 
1- اأن يكون امل�سروع متعلقًا بالقراآن الكرمي وعلومه .  

2-اأن يكون املنتج فـي مو�سوع امل�سابقة . 

3-اأن يكون املنتج ) موقعًا اإلكرتونيًا اأو تطبيقًا اإلكرتونيًا اأو جهازًا  اإلكرتونيًا ( . 

4-اأن ل يكون املنتج قد فاز فـي اأية م�سابقة . 

5-اأن يدعم املنتج اإحدى اللغات احلية )العربية-االإجنليزية-الفرن�سية-الفار�سية-االأوردو ...غريها( . 

6-اأن يكون املحتوى ال�سرعي )ن�س قراآين اأو غريه( مدقق وموثق من قبل جهة ر�سمية معتمدة.

7-اأن يكون املنتج قد و�سع قيد التطبيق الفعلي اأو قاباًل للتطبيق الفعلي )جاهزية الت�سليم( .
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مكافآت الجائزة

1 ألف دينار كويتي 1 4 إجمالي قيمة المكافآت 

الفرع األول : حفظ القرآن الكريم كاماًل مع تالوته وتجويده

املكافــاأة املركز م

10.000 د.كاالأول 1

9000 د.كالثاين2

8000 د.كالثالث3

7000 د.كالرابع 4

6000 د.كاخلام�س5

40000 )اأربعون األف دينار كويتي(االإجمايل

الفرع الثاني : حفظ القرآن الكريم بالقراءات العشر

املكافــاأة املركز م

20.000 د.كاالأول 1

15.000 د.كالثاين2

12.000 د.كالثالث3

47000 )�سبعة واأربعون األف دينار كويتي(االإجمايل

الفرع الثالث : التالوة والترتيل

املكافــاأة املركز م

5000 د.كاالأول 1

4000 د.كالثاين2

3000 د.كالثالث3

2000 د.كالرابع 4

1000 د.كاخلام�س5

15000 )خم�سة ع�سر األف دينار كويتي(االإجمايل

الفرع الرابع : جائزة أفضل مشروع تقني في خدمة القرآن الكريم

املكافــاأة املركز م

4000 د.كاأف�سل جهـــاز تقـنـي1

4000 د.كاأف�سل تطبيق الكرتوين2

4000 د.كاأف�سل موقـع الكرتوين3

12000 )اثنا ع�سر األف دينار كويتي(االإجمايل
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مكافآت الجائزة

1 ألف دينار كويتي 1 4 إجمالي قيمة المكافآت 

الفرع األول : حفظ القرآن الكريم كاماًل مع تالوته وتجويده

املكافــاأة املركز م

10.000 د.كاالأول 1

9000 د.كالثاين2

8000 د.كالثالث3

7000 د.كالرابع 4

6000 د.كاخلام�س5

40000 )اأربعون األف دينار كويتي(االإجمايل

الفرع الثاني : حفظ القرآن الكريم بالقراءات العشر

املكافــاأة املركز م

20.000 د.كاالأول 1

15.000 د.كالثاين2

12.000 د.كالثالث3

47000 )�سبعة واأربعون األف دينار كويتي(االإجمايل

الفرع الثالث : التالوة والترتيل

املكافــاأة املركز م

5000 د.كاالأول 1

4000 د.كالثاين2

3000 د.كالثالث3

2000 د.كالرابع 4

1000 د.كاخلام�س5

15000 )خم�سة ع�سر األف دينار كويتي(االإجمايل

الفرع الرابع : جائزة أفضل مشروع تقني في خدمة القرآن الكريم

املكافــاأة املركز م

4000 د.كاأف�سل جهـــاز تقـنـي1

4000 د.كاأف�سل تطبيق الكرتوين2

4000 د.كاأف�سل موقـع الكرتوين3

12000 )اثنا ع�سر األف دينار كويتي(االإجمايل
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 المشاركـون

إجمالي عدد المشاركين مائة وثالثة وخمسون متسابق ) ١٥٣ (

)56( حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

)11( حفظ القراآن الكرمي بالقراءات الع�سر 

)41( التالوة والرتتيل

)45( فرع التقني
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 صديق اهلل نعمت اهلل حداد

 أفغانستــــان مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 بوشلوشعبد الرؤوف خلضر 

 اجلزائــــــــــر مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 ولد ابـوه ساليماملصطفى 

 موريتانيــــا مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 نهـــر الديـــن سكنــدري

 كوســـوفــــــا مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 عبدالرمحن يوسف عمر

 جيبوتـــــي مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 جاليــــلو تشاسامـــا

 توجـــــــــو مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 متيــم أمحد حممد أمحـد

 اإلمــــــارات   مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 عمــر حممد آدم قطــي

 الســــودان   مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 إبـراهيم صارم مورم

 السنغـــــــال مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 عبد اجمليد جماهد علي

 اليمـــــــــن مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 بن حممد  بومجعهخالد بن حممد 

 تونـــــس مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 حممد أشرف حممود أبو الليل

 األردن مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 حســـن مامادوهـــارون 

 النيجــــــر مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 أمحد عبد اهلل عبد احلميد السعدي

 البحريــــــــن مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القرآن الكريم كامال مع التجويد
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 صديق اهلل نعمت اهلل حداد

 أفغانستــــان مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 بوشلوشعبد الرؤوف خلضر 

 اجلزائــــــــــر مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 ولد ابـوه ساليماملصطفى 

 موريتانيــــا مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 نهـــر الديـــن سكنــدري

 كوســـوفــــــا مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 عبدالرمحن يوسف عمر

 جيبوتـــــي مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

39
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 محزه شعيب عبد القادر لزعر

 املغـــــــرب مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 حممد األمني حممد شيخ مواليدي

 البوسنــــــــة مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 سليــــمان علــي هــــارون

 بنيــــــن مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 حممد جنيب بن حاج علي اكرب

 بروناي دار السالم  مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 إبـــراهيــم عمــــــر

 الكاميــــــرون مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 علــي حممـــد عمــــار

 لبنـــــــان مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 اميـــودعبد اهلل 

 روسيـــــــــا مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 عبد الرمحن حسني محزه حسني 

 السعـــــوديـــــة مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 عبد العزيز سعيد سعد حلوان

 قطـــــــــر مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 حممد صبيـح البشيـــــر

 اندونيسيـــــا مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 جرماتوفنور حممد اصول الدين 

 قرغيزيــــا مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 حسن غاله رضا سليماني

 إيـــران مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 جـايــــيهــــالل 

 جــزر القمـــر   مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 داكــــــن كايــرباي

 كازاخستـــــان مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القرآن الكريم كامال مع التجويد

 خمتار رمضان بــــــاه

 غامبيـــــــا مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 حممد إبراهيم أمحد

 مصـــــــر مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 كل أبو بكر صديق واليتـرند

 اهلنـــــــد مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 أوغلـــوا ايشــلكحســــن 

 تركيـــــــــا مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 بشـر حممد حســــن  

 أفريقيا الوسطى مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ
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 محزه شعيب عبد القادر لزعر

 املغـــــــرب مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 حممد األمني حممد شيخ مواليدي

 البوسنــــــــة مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 سليــــمان علــي هــــارون

 بنيــــــن مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 حممد جنيب بن حاج علي اكرب

 بروناي دار السالم  مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 إبـــراهيــم عمــــــر

 الكاميــــــرون مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 برهان الدين نزادة زريفجا

 طاجيكستـــان مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 امتياز داود مومتسيف 

 موزمبيــــق مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 اليحيائيحممد خليفة علي 

 عمـــــــان مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 الرازاقحممد خــري الرازقني بن عبد 

 ماليـــزيــــا مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 موسي ناصر آدم

 الصومـــال مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 حافظ نور الدين عيد حممد 

 باكستـــان مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 حممد سياف السنـــــد

 الكويــــــت مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 عبد اهلل حسن الطيف حممود

 العــــراق مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 خمتار رمضان بــــــاه

 غامبيـــــــا مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 حممد إبراهيم أمحد

 مصـــــــر مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 كل أبو بكر صديق واليتـرند

 اهلنـــــــد مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 أوغلـــوا ايشــلكحســــن 

 تركيـــــــــا مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 سو عبد اهلل علي سعيد

 الغابــــــون مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 بشـر حممد حســــن  

 أفريقيا الوسطى مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القرآن الكريم كامال مع التجويد
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 حممد سامي صبحي متولي

 فلسطيــــــن مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 مببيــــرويوسف 

 أوغنــــــدا مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 يوسف عبد القادر حممود سانوغو

 بوركينا فاسو مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 جـالــوا قنـــدو حممدوا

 غينيا بيساو مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 أمحد عبد الرمحان أبو بكر جالو

 سرياليون مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ
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 عبد الرمحن بشري حرشه

 ليبيــــــا مجهورية مصر العربية 

 حفــــظ

 عمر عبد اهلل سامل 

 تنزانيـــا مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 ميــــرياعدنان 

 ألبــانيـــــا مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 كماراعمر إبراهيم احلاج عمر 

 غينيـــــا   مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 حممـــد بيلــواميا 

 نيجيــريــا مجهورية مصر العربية 

 حفــــظ

 سوكونا أبو بكـــاري

 ساحل العاج مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 يــوبــاسيال 

 مــالــــــي مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 حممد مسعود الرمحن حممد 

 بنغالديـــش مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 حممد سامي صبحي متولي

 فلسطيــــــن مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 مببيــــرويوسف 

 أوغنــــــدا مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 يوسف عبد القادر حممود سانوغو

 بوركينا فاسو مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 جـالــوا قنـــدو حممدوا

 غينيا بيساو مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 إبراهيم حممد أميـــن  

 تشـــــــاد مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

 أمحد عبد الرمحان أبو بكر جالو

 سرياليون مجهورية مصر العربية 

 حفـــظ

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القرآن الكريم كامال مع التجويد
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 الذوييبحممد رامي بو بكر  

 تونــــــس مجهورية مصر العربية 

 القـــراءات

 حممد جـده عبد الرمحن

 الكاميـــرون مجهورية مصر العربية 

 القـــراءات

 فتح اهلل وحي الدين قرنني

 إندونيسيا مجهورية مصر العربية 

 القـــراءات

 حممد يوسف البكـــر  

 الكويــــــت مجهورية مصر العربية 

 القـــراءات

 فرج عبد الرمحن بلقاسم أبو بكر

 ليبيــــــا مجهورية مصر العربية 

 القـــراءات

 أمحد حممد موسى علي 

 الســـودان مجهورية مصر العربية 

 القـــراءات

 عبداهلل أبو بكر  

 مـــــالـــي مجهورية مصر العربية 

 القـــراءات

 وليد حممـــد  أمحـــد  

 اليمــــــن مجهورية مصر العربية 

 القـــراءات

 البوعركيمصعب عيــسى علـي 

 البحريــــــن مجهورية مصر العربية 

 القـــراءات

حفظ القراآن الكرمي بالقراءات الع�سر

حفظ القراآن الكرمي بالقراءات الع�سر

حفظ القراآن الكرمي بالقراءات الع�سر

حفظ القراآن الكرمي بالقراءات الع�سر

حفظ القراآن الكرمي بالقراءات الع�سر

حفظ القراآن الكرمي بالقراءات الع�سر

 عبد اهلل حممد علي 

 الصـــومــــال مجهورية مصر العربية 

 القـــراءات

 حممود إبراهيم سويدان 

 مصــــــر مجهورية مصر العربية 

حفظ القراآن الكرمي بالقراءات الع�سر القـــراءات حفظ القراآن الكرمي بالقراءات الع�سر

حفظ القراآن الكرمي بالقراءات الع�سر

حفظ القراآن الكرمي بالقراءات الع�سر

حفظ القراآن الكرمي بالقراءات الع�سر

حفظ القرآن الكريم بالقراءات العشر
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 الذوييبحممد رامي بو بكر  

 تونــــــس مجهورية مصر العربية 

 القـــراءات

 حممد جـده عبد الرمحن

 الكاميـــرون مجهورية مصر العربية 

 القـــراءات

 فتح اهلل وحي الدين قرنني

 إندونيسيا مجهورية مصر العربية 

 القـــراءات
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 سليمان أبو بكر غلما

 النيجـــر مجهورية مصر العربية 

 تـــــــــــــالوة

 حممد البشري مباكيأبو 

 السنغــــال مجهورية مصر العربية 

 تـــــــــــــالوة

 ياشاريفيتشحسن عبد الصمد حسني 

 البوسنــــــة مجهورية مصر العربية 

 تـــــــــــــالوة

 عبدي موليدعبد الرمحن 

 جيبوتـــي مجهورية مصر العربية 

 تـــــــــــــالوة

46
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 صاحلــــو ارليند

 كوســـوفا مجهورية مصر العربية 

 تـــــــــــــالوة

 حممد إبراهيم مريزا آل رمحه

 اإلمــــارات مجهورية مصر العربية 

 تـــــــــــــالوة

 زكريا حممــد طرابلســــي

 لبنــــــان مجهورية مصر العربية 

 تـــــــــــــالوة

 عبيد اهلل حياة اهلل عابد 

 أفغانستـــــان مجهورية مصر العربية 

 تـــــــــــــالوة

 خـالد عبد السالم حممد رياض

 املغـــرب مجهورية مصر العربية 

 تـــــــــــــالوة

 سديرةحممد السعيد بن 

 اجلــزائـــر مجهورية مصر العربية 

 تـــــــــــــالوة

 كولوف حممد نبـي

 طاجيكستـــان مجهورية مصر العربية 

 تـــــــــــــالوة

 إسحــاق ساليفــومؤمين 

 بنيـــــن مجهورية مصر العربية 

 تـــــــــــــالوة

 سليمان أبو بكر غلما

 النيجـــر مجهورية مصر العربية 

 تـــــــــــــالوة

 حممد البشري مباكيأبو 

 السنغــــال مجهورية مصر العربية 

 تـــــــــــــالوة

 ياشاريفيتشحسن عبد الصمد حسني 

 البوسنــــــة مجهورية مصر العربية 

 تـــــــــــــالوة

 عبدي موليدعبد الرمحن 

 جيبوتـــي مجهورية مصر العربية 

 تـــــــــــــالوة

التالوة والرتتيل

التالوة والرتتيل

التالوة والرتتيل

التالوة والرتتيل

التالوة والرتتيل

التالوة والرتتيل

التالوة والرتتيل

التالوة والرتتيل

 بـــوالطحممد 

 تركيــــــا مجهورية مصر العربية 

التالوة والرتتيل تـــــــــــــالوة

التالوة والرتتيل

التالوة والرتتيل

التالوة والرتتيل

التالوة والرتتيل

التــــالوة والترتيـــــل
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 ساتوروفأصل الدين 

 روسيــــــا مجهورية مصر العربية 

 تـــــــــــــالوة

 ذاكروتش سيدولي بايتييتوف

 قرغيـــزيا مجهورية مصر العربية 

 تـــــــــــــالوة

 سيد حممـد نـور اله كرماني

 إيــــــــران مجهورية مصر العربية 

 تـــــــــــــالوة

 طلحة اخليــر ذا النون  

 جـــزر القمــــر مجهورية مصر العربية 

 تـــــــــــــالوة

 سنوسي آدم

 أفريقيا الوسطى مجهورية مصر العربية 

 تـــــــــــــالوة

 أمري رمحــن بن عباس 

 ماليـــزيا مجهورية مصر العربية 

 تـــــــــــــالوة

 قارئ إحســان اهلل عمر غل

 باكستـــان مجهورية مصر العربية 

 تـــــــــــــالوة

 حسني خليل إبراهيم 

 العــــــــراق مجهورية مصر العربية 

 تـــــــــــــالوة

 عثمان تيجان كـــاه

 غامبيـــــا مجهورية مصر العربية 

 تـــــــــــــالوة

 حممد أبو بكــــر

 اهلنــــــــد مجهورية مصر العربية 

 تـــــــــــــالوة

 باه أبو بكـــــر

 ساحل العاج مجهورية مصر العربية 

 تـــــــــــــالوة

 كـشكــاروف اليور

 كازاخستـــان مجهورية مصر العربية 

 تـــــــــــــالوة

التالوة والرتتيل

التالوة والرتتيل

التالوة والرتتيل

التالوة والرتتيل

التالوة والرتتيل

التالوة والرتتيل

التالوة والرتتيل

التالوة والرتتيل

 آدم إمساعيــل سعيــدات

 موزمبيــــق مجهورية مصر العربية 

 تـــــــــــــالوة

 سيف ناصـر سيف الشامسي

 سلطنة عمـــان مجهورية مصر العربية 

التالوة والرتتيل تـــــــــــــالوة التالوة والرتتيل

التالوة والرتتيل

التالوة والرتتيل

التالوة والرتتيل

التالوة والرتتيل

التــــالوة والترتيـــــل

 حسنعبداهلل امحد 

 الكويــــــت مجهورية مصر العربية 

 تـــــــــــــالوة

 كتبا عثمــــان

 تــــــوجــــــو مجهورية مصر العربية 

 تـالوة

 شهيد اإلسالم كوثر شيخ  

 بنغالديــش مجهورية مصر العربية 

 تـــــــــــــالوة

 حممد امحد هادي باري

 سرياليــــــون مجهورية مصر العربية 

 تـــــــــــــالوة

 مرفـــاأميــن مصطفــى 

 نيجيــريــــا مجهورية مصر العربية 

 تــالوة
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 ساتوروفأصل الدين 

 روسيــــــا مجهورية مصر العربية 

 تـــــــــــــالوة

 ذاكروتش سيدولي بايتييتوف

 قرغيـــزيا مجهورية مصر العربية 

 تـــــــــــــالوة

 سيد حممـد نـور اله كرماني

 إيــــــــران مجهورية مصر العربية 

 تـــــــــــــالوة

 طلحة اخليــر ذا النون  

 جـــزر القمــــر مجهورية مصر العربية 

 تـــــــــــــالوة

 آدم إمساعيــل سعيــدات

 موزمبيــــق مجهورية مصر العربية 

 تـــــــــــــالوة

 كاكـــــوزاعثمان 

 أوغنــــدا مجهورية مصر العربية 

 تـــــــــــــالوة

 أبو بكر رامساني ارونا  بونقوغو

 بوركينا فاسو مجهورية مصر العربية 

 تـــــــــــــالوة

 فاتــــيماال بوب 

 غينيا بيساو مجهورية مصر العربية 

 تـــــــــــــالوة

 حسن حممد حسن 

 تشــــاد مجهورية مصر العربية 

 تـــــــــــــالوة

 إبراهيم رمضـــــــان شعبان

 تنزانيـــــا مجهورية مصر العربية 

 تـــــــــــــالوة

  مريياعدنان 

 ألبانيــــــا مجهورية مصر العربية 

 تـالوة

 صبحي نايف صبحي أبو صبيح  

 فلسطيـــن   مجهورية مصر العربية 

 تـــــــــــــالوة

 باهبو بكر أمحد الفا مساعيل إ

 غينيـــــــا مجهورية مصر العربية 

 تـــــــــــــالوة

 حسنعبداهلل امحد 

 الكويــــــت مجهورية مصر العربية 

 تـــــــــــــالوة

 كتبا عثمــــان

 تــــــوجــــــو مجهورية مصر العربية 

 تـالوة

 شهيد اإلسالم كوثر شيخ  

 بنغالديــش مجهورية مصر العربية 

 تـــــــــــــالوة

 حممد امحد هادي باري

 سرياليــــــون مجهورية مصر العربية 

 تـــــــــــــالوة

التالوة والرتتيل

التالوة والرتتيل

التالوة والرتتيل

التالوة والرتتيل

التالوة والرتتيل

التالوة والرتتيل

التالوة والرتتيل

التالوة والرتتيل

 مرفـــاأميــن مصطفــى 

 نيجيــريــــا مجهورية مصر العربية 

التالوة والرتتيل تــالوة

التالوة والرتتيل

التالوة والرتتيل

التالوة والرتتيل

التالوة والرتتيل

التــــالوة والترتيـــــل

 حاجي جوفري بنغريانادي نزري بن 

 بروناي دار السالم  مجهورية مصر العربية 

التالوة والرتتيل تـــــــــــــالوة
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 الباب الثالث

فعاليات الجـائـزة
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 أواًل : افتتـاح الجائزة :
يف  ممثلة  االإ�سالمية  وال�سوؤون  االأوقاف  وزارة  اتخذت  اأن  بعد 

قطاع القراآن الكرمي كافة االإجراءات وهياأت كل ال�سبل الإقامة 

وقراءاته  الكرمي  القراآن  حلفظ  الدولية  الكويت  جائزة 

وجتويد تالوته. 

املوافق  الثالثاء  يوم  �سباح  يف  اجلائزة  فعاليات  افتتحت   

املفدى  البالد  اأمري  ال�سمو  �ساحب  رعاية  حتت  2014/3/31م 

وباإ�سراف  اهلل  حفظه  ال�سباح  اجلابر  االأحمد  �سباح  ال�سيخ 

االإ�سالمية  وال�سوؤون  االأوقاف  ووزير  العدل  وزير  من  مبا�سر 

كبري  و�سعبي  ر�سمي  وح�سور  العجمي  حجاج  نايف  الدكتور 

الدول  وممثلي  االأفا�سل  والعلماء  وال�سفراء  الوزراء  يتقدمهم 

امل�ساركة. 

ا�ستهل حفل االفتتاح بكلمة ملعايل وزير العدل ووزير االأوقاف 

وال�سوؤون االإ�سالمية حتدث فيها عن تاريخية هذا االإجناز ونبل 

اإىل  افتتاح اجلائزة يرمز  اأن  اإىل  اأهدافه و�سمو غاياته م�سريا 

و�ساًء يف  و�سامًا  يعد  الوزارة كما  تاريخ  فتح �سفحة جديدة يف 

جبني هذا الوطن، واأعرب عن �سعادة بهذا احلدث الكبري واإعالنه 

اإ�سارة البدء النطالقة هذه اجلائزة.

اهتمام  بجالء  ترتجم  اجلائزة  هذه  اأن  الوزير  معايل  وذكر 

اإليه وتبني  ت�سعى  ما ظلت  واأهله وهو  الكرمي  بالقراآن  الكويت 

اخلطط وت�سع الربامج الأجله ان�سجاما مع التوجيهات ال�سامية 

ل�سمو اأمري البالد املفدى ال�سيخ �سباح االأحمد اجلابر ال�سباح. 

واأ�ساف باأن وزارة االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية تهدف من خالل 

هذه اجلائزة اإىل خدمة الوحي الرباين واملعني ال�سايف من خالل 

حتقيق الر�سالة ال�سامية التي تطمح الوزارة اإىل بلورتها لرعاية 

على  وموؤ�س�سات  اأفرادًا  عليه  والقائمني  الكرمي  القراآن  حفظة 

م�ستوى دول العامل االإ�سالمي حتقيقًا لدور الكويت كدولة راعية 

االأهداف  من  جملة  حتقيق  خالل  ومن  الكرمي.  القراآن  ل�سوؤون 

اأهمها : 

1.تعريف االأمة االإ�سالمية بالقراءات القراآنية . 

2.ترغيب حفظة القراآن الكرمي يف درا�سة علم القراءات . 

3.اإ�ساعة روح التناف�س االإيجابي يف حفظ القراآن الكرمي . 

احلفظ  يف  واجلهد  الوقت  من  مزيد  بذل  على  4.الت�سجيع 

والتالوة . 

5.اإدراك ال�سباب لواجباتهم نحو العقيدة االإ�سالمية . 

اجلائزة  هذه  تكون  باأن  امله  عن  الوزير  معايل  اأعرب  واأخريًا 

فاحتة خري وبركة على دولة الكويت.

واألقى د.عادل عبد اهلل الفالح  وكيل وزارة االأوقاف وال�سوؤون 

االإ�سالمية رئي�س اللجنة العليا للجائزة  كلمة اأ�سار فيها اإىل اأن 

التناف�س يف حفظ القراآن الكرمي وتالوته يعد من اأنبل االأهداف 

ومن اأ�سمى الغايات )ويف ذلك فليتناف�س املتناف�سون( واإميانًا من 

الوزارة بكل ما تقدم وحر�سًا على غر�س حب القراآن ون�سر اآدابه 

�سخرت  و�سرائحه  اأطيافه  بكل  املجتمع  اأفراد  قلوب  يف  وقيمه 

كل االأ�سباب ور�سدت كل الو�سائل واالأدوات املتاحة لهذا الهدف 

النبيل فاأن�ساأت االإدارات واملراقبات التي تعنى وتخت�س ب�سوؤون 

حت�سني  يف  ولت�ساهم  الرائد  بدورها  لت�سطلع  الكرمي  القراآن 

املجتمع وتعيده اإىل معني الوحي الرباين ال�سايف. 

فقامت بفتح احللقات واملراكز القراآنية يف كافة اأنحاء الكويت 

عز  اهلل   كتاب  على  االإقبال  يف  راغب  لكل  ال�سبل  كافة  وهياأت 

وجل  لكن طموحاتنا اليوم اأ�سبحت كبرية بف�سل اهلل عز وجل 

ثم بجهود واإجنازات الوزارة التي اأ�سبحت حقيقة تدفعنا اإىل 

اأن نخرج من املحلية اإىل العاملية بر�سالتنا ال�سامية هذه.

الدولية  املحافل  يف  الكويت  لدولة  قراآنية  ب�سمة  ن�سع  وحتى 

ومند ج�سور التعاون يف جمال خدمة القراآن الكرمي وعلومه مع 

اأ�سقائنا يف كافة الدول االإ�سالمية.فجاءت فكرة جائزة الكويت 

�سباح  ال�سيخ  �سمو  املفدى  البالد  اأمري  �سمو  من  مباركة  الدولية 

االأحمد اجلابر ال�سباح .
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1.تعريف االأمة االإ�سالمية بالقراءات القراآنية . 

2.ترغيب حفظة القراآن الكرمي يف درا�سة علم القراءات . 

3.اإ�ساعة روح التناف�س االإيجابي يف حفظ القراآن الكرمي . 

احلفظ  يف  واجلهد  الوقت  من  مزيد  بذل  على  4.الت�سجيع 

والتالوة . 

5.اإدراك ال�سباب لواجباتهم نحو العقيدة االإ�سالمية . 

اجلائزة  هذه  تكون  باأن  امله  عن  الوزير  معايل  اأعرب  واأخريًا 

فاحتة خري وبركة على دولة الكويت.

واألقى د.عادل عبد اهلل الفالح  وكيل وزارة االأوقاف وال�سوؤون 

االإ�سالمية رئي�س اللجنة العليا للجائزة  كلمة اأ�سار فيها اإىل اأن 

التناف�س يف حفظ القراآن الكرمي وتالوته يعد من اأنبل االأهداف 

ومن اأ�سمى الغايات )ويف ذلك فليتناف�س املتناف�سون( واإميانًا من 

الوزارة بكل ما تقدم وحر�سًا على غر�س حب القراآن ون�سر اآدابه 

�سخرت  و�سرائحه  اأطيافه  بكل  املجتمع  اأفراد  قلوب  يف  وقيمه 

كل االأ�سباب ور�سدت كل الو�سائل واالأدوات املتاحة لهذا الهدف 

النبيل فاأن�ساأت االإدارات واملراقبات التي تعنى وتخت�س ب�سوؤون 

حت�سني  يف  ولت�ساهم  الرائد  بدورها  لت�سطلع  الكرمي  القراآن 

املجتمع وتعيده اإىل معني الوحي الرباين ال�سايف. 

فقامت بفتح احللقات واملراكز القراآنية يف كافة اأنحاء الكويت 

عز  اهلل   كتاب  على  االإقبال  يف  راغب  لكل  ال�سبل  كافة  وهياأت 

وجل  لكن طموحاتنا اليوم اأ�سبحت كبرية بف�سل اهلل عز وجل 

ثم بجهود واإجنازات الوزارة التي اأ�سبحت حقيقة تدفعنا اإىل 

اأن نخرج من املحلية اإىل العاملية بر�سالتنا ال�سامية هذه.

الدولية  املحافل  يف  الكويت  لدولة  قراآنية  ب�سمة  ن�سع  وحتى 

ومند ج�سور التعاون يف جمال خدمة القراآن الكرمي وعلومه مع 

اأ�سقائنا يف كافة الدول االإ�سالمية.فجاءت فكرة جائزة الكويت 

�سباح  ال�سيخ  �سمو  املفدى  البالد  اأمري  �سمو  من  مباركة  الدولية 

االأحمد اجلابر ال�سباح .
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عرض فيلــم تسجيلــي 
يتنـــاول انجازات الجائزة 
في اربع سنوات ماضية:

بعد اأن تابع احل�سور كلمات االفتتاح 

يعر�س  وثائقي  فيلم  عر�س  مت 

باربع  اجلائزة  اجنازات  بعنوان 

�سنوات .

القراآن  �سوؤون  اإدارة  بدور  وانتهاء 

املوؤ�س�سات  من  ونظرياتها  الكرمي 

العمومية املهتمة بهذا املجال اإ�سافة 

االأهلية  اجلمعيات  تبذله  ما  اإىل 

جهد  من  العام  النفع  وجمعيات 

خدمة  املجال  هذا  يف  ومبارك  طيب 

الهدى  نربا�س  الكرمي  اهلل  لكتاب 

والنور ومنهاج احلق وال�سداد .  هذا 

احل�سور  ا�ستح�سان  الفيلم  نال  وقد 

واإعجابهم.
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المعرض المقام على هامش فعاليات الجائزة:

جابر  ال�سيخ  الوزراء  جمل�س  رئي�س  �سمو  افتتحه  الذي  الكرمي  بالقراآن  اخلا�س  املعر�س  اأُقيم  اجلائزة  لفعاليات  املوازية  االأن�سطة  �سمن 

املبارك احلمد ال�سباح.

وقد ا�ستهل �سموه زيارته للمعر�س بتفقد جناح اإدارة �سوؤون القراآن الكرمي واأ�ساد بدورها ومبا تقدمه من خدمة للمجتمع واأثنى على ركن 

القارئ ال�سغري وما فيه من و�سائل حديثة لتعليم اللغة العربية وحتفيظ القراآن الكرمي ل�سريحة الن�سء وال�سغار ثم زار بعد ذلك االأجنحة 

املخ�س�سة للجهات امل�ساركة من موؤ�س�سات وجمعيات نفع عام. 
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المعرض المقام على هامش فعاليات الجائزة:

جابر  ال�سيخ  الوزراء  جمل�س  رئي�س  �سمو  افتتحه  الذي  الكرمي  بالقراآن  اخلا�س  املعر�س  اأُقيم  اجلائزة  لفعاليات  املوازية  االأن�سطة  �سمن 

املبارك احلمد ال�سباح.

وقد ا�ستهل �سموه زيارته للمعر�س بتفقد جناح اإدارة �سوؤون القراآن الكرمي واأ�ساد بدورها ومبا تقدمه من خدمة للمجتمع واأثنى على ركن 

القارئ ال�سغري وما فيه من و�سائل حديثة لتعليم اللغة العربية وحتفيظ القراآن الكرمي ل�سريحة الن�سء وال�سغار ثم زار بعد ذلك االأجنحة 

املخ�س�سة للجهات امل�ساركة من موؤ�س�سات وجمعيات نفع عام. 
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ثانيًا : فعاليات الجائزة ـ  جلسات االستماع

    مت فيها اختبار الطلبة قبل �سعودهم اإىل من�سة اجلل�سة االأ�سا�سية 

وقد �سكلت لهذه اجلل�سة ثالث جلان من امل�سايخ املتقنني واملتميزين 

يف القراآن وعلومه وقامت اللجان باختبار الطلبة علي مدى يومني 

من ال�ساعة الرابعة اإىل ال�ساعة ال�سابعة يف املجاالت التالية :

1- حفظ القراآن كامال.

2- وحفظ القران بالقراءات ال�سبع. 

اجلل�سة االأ�سا�سية:

وقد  مبا�سرة   الهواء  على  تبث  التي  وهي  التمهيدية  اجلل�سة  بعد  وتعقد 

اختري لهذه اجلل�سة كوكبة من امل�سايخ والعلماء املتخ�س�سني واملتميزين من 

امل�ساهري يف العامل االإ�سالمي ذوي الباع الطويل فـي جمال االإقراء والتحكيم 

يف امل�سابقات الدولية وهم :

1- ال�سيخ د/عبداهلل بن حممد اجلاراهلل  ورئي�س جلنة التحكيم من اململكة 

العربية ال�سعودية.

2 - ال�سيخ احمد �سابر عبد الهادي ع�سو جلنة التحكيم من جمهورية م�سر 

العربية. 

3- ال�سيخ /اأن�س عبداهلل الكندري ع�سو جلنة التحكيم من دولة الكويت.

االردنية  اململكة  من  التحكيم  جلنة  ع�سو  الق�ساة  ع�سام  حممد  د/   -4

الها�سمية.

5- ال�سيخ جعفر بن يو�سف جناحي ع�سو جلنة التحكيم من مملكة البحرين.

6- ال�سيخ حممود ال�سيد علي الرفاعي ع�سو جلنة التحكيم من دولة الكويت.

وقد �سهد لهم اجلميع باخلربة يف هذا املجال. 
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وتنق�سم هذه اجلل�سة اإىل ثالثة اأق�سام : 

الق�سم االأول : خا�س بحفظ القراآن الكرمي كامال.

وقد قامت اللجنة بتق�سيم الطلبة علي �ستة اأيام كل يوم يخترب فيه �ستة ع�سر مت�سابق على  فرتتني  مبعدل ثمانية مت�سابق يف كل فرتة .

الفرتة ال�سباحية : وي�ساأل فيها املت�سابق خم�سة ا�سئلة وتبداأ من ال�ساعة التا�سعة اإىل ال�ساعة الثانية ع�سر.

الفرتة امل�سائية : وي�ساأل فيها املت�سابق خم�سة ا�سئلة وتبداأ من ال�ساعة الرابعة اإىل ال�ساعة ال�سابعة .

الق�سم الثاين :  خا�س بحفظ القراآن الكرمي  بالقراءات الع�سر.

وقد خ�س�س للمت�سابقني يف هذا الفرع يوم كامل مت فيه اختبارهم على فرتة ي�ساأل فيها املت�سابق خم�س اأ�سئلة .

الق�سم الثالث :  خا�س بالتالوة والرتتيل 

وقد مت توزيع الطلبة علي �ستة اأيام يف كل يوم يتم اختبار خم�سة طالب خالل الفرتة امل�سائية اأو ال�سباحية .

كما قامت اللجنة باختيار االأ�سئلة وتوزيعها على الطالب قبل االختبار بيوم حتى ي�ستطيع الطالب اأن يهيئ نف�سه لتالوة ال�سوؤال املقرر عليه وهو مبقدار 

�سفحة كاملة يطلب منه عند الرتتيل والتجويد. 
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وتنق�سم هذه اجلل�سة اإىل ثالثة اأق�سام : 

الق�سم االأول : خا�س بحفظ القراآن الكرمي كامال.

وقد قامت اللجنة بتق�سيم الطلبة علي �ستة اأيام كل يوم يخترب فيه �ستة ع�سر مت�سابق على  فرتتني  مبعدل ثمانية مت�سابق يف كل فرتة .

الفرتة ال�سباحية : وي�ساأل فيها املت�سابق خم�سة ا�سئلة وتبداأ من ال�ساعة التا�سعة اإىل ال�ساعة الثانية ع�سر.

الفرتة امل�سائية : وي�ساأل فيها املت�سابق خم�سة ا�سئلة وتبداأ من ال�ساعة الرابعة اإىل ال�ساعة ال�سابعة .

الق�سم الثاين :  خا�س بحفظ القراآن الكرمي  بالقراءات الع�سر.

وقد خ�س�س للمت�سابقني يف هذا الفرع يوم كامل مت فيه اختبارهم على فرتة ي�ساأل فيها املت�سابق خم�س اأ�سئلة .

الق�سم الثالث :  خا�س بالتالوة والرتتيل 

وقد مت توزيع الطلبة علي �ستة اأيام يف كل يوم يتم اختبار خم�سة طالب خالل الفرتة امل�سائية اأو ال�سباحية .

كما قامت اللجنة باختيار االأ�سئلة وتوزيعها على الطالب قبل االختبار بيوم حتى ي�ستطيع الطالب اأن يهيئ نف�سه لتالوة ال�سوؤال املقرر عليه وهو مبقدار 

�سفحة كاملة يطلب منه عند الرتتيل والتجويد. 
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 أ - الفترة الصباحية من الساعة 9:00 - 11:30

الفئةالتاريخ عنوان الور�شةالدولةاملحا�شر  ف�شيلة ال�شيخ املقرئم

ال�����ش��������������دي��������������������س1 اأح��م��������������د  درا�شات في متن ال�شاطبية ) ال�شروحات – اال�شتدراكات – التحريرات (ال�شعوديةد. 

4 / 3 - 1
رجال
ن�ســــاء

قراءة و�شرح كتاب التي�شير في القراءات ال�شبعال�شعوديةال�شي��خ المق���رئ /حام���د اأك�رم البخاري2

ه����الل3 الفت������اح  عب���د  �شام���ي  لغة القراآن الكريم واإعجازهام�����������ش�����رد. 

ال���م���ك���ي4 ال�����غ�����ام�����دي  ع����ل����ي  اللحن في تالوة القراآن الكريمال�شعوديةد. 

رو����ش�������������������������������و 5 ال�����ه�����������������ادي  �شرح الجزرية البن يالو�شةت����ون���������سد 

�شرح مخارج الحروف و�شفاتهام�����������ش�����رال�شي����خ المق����رئ/ نبي����ل ع�بد الحميد6

4 / 7 - 5

رجال - ن�ساء
ت�شحيح التالوة  برواية حف�س عن عا�شمال���ك���وي���تال���������ش����ي����خ /ج�����������زاع ال�������ش���وي���ل���ح7

رجال
ت��ه��ان�����������وي8 م��ي��������������ان  اأح��م�����������د  ند.  ك�شت��ا االأداء القراآني واأعالمه ب�شبه القارة الهنديةبا

ال�شف������ي9 عائ�ش���������ة   / ت�شحيح التالوة  برواية حف�س عن عا�شمال���ك���وي���تال�شيخ�����������ة 
ن�ســــاء

ت�شحيح التالوة  برواية ور�س عن نافعال���ك���وي���تال�شيخ����������ة / نوري�����������ة ال�شه����������اب10

ب - الفترة المسائية من الساعة 4:30 - 7:30
الفئةالتاريخ عنوان الور�شةالدولةاملحا�شر  ف�شيلة ال�شيخ املقرئم

ف����ك��������������ري 1 اإي������ه���������������������������اب  االختيار في القراءات: اأدلته و�شوابطه ال�شعوديةد. 

4 / 3 - 1

رجال
ن�ساء زي��������������������������د 2 اأب�������و  و���ش��ف�����������������ي  كيف تغير نف�شك من خالل القراآن الكريم ؟) برنامج عملي من خالل محاكاة النماذج القراآنية (ك������ن������دا اأ.د 

خ�����������������������������اروف3 ف����ه�������������������د  القراءات واالأحرف ال�شبعةت����رك����ي����اد. 
رجال

ع��ب�����������������������������������ا���س4 ف��ي�����ش��������������������������ل  الخرائط الذهنية للمقدمة الجزريةال���ك���وي���تد. 

5Mrs.MARWA OTHMANك������ن������داHow should we deal with the holy Quran?   ن�ســــاءكيف يجب اأن نتعامل مع القراآن الكريم ؟
ع�����ث�����م�����ان6 ي�����ح�����ي�����������������������ى  المنهج التربوي لل�شمو االأخالقيال���ك���وي���تد. 

4 / 7 - 5

رجال
ن�ســــاء المجي��������دي7 ال�ش��������الم  عب������د  االإعجاز الت�شويري في القراآن الكريمق�������ط�������رد. 

�شرح متن هداية ال�شبيان في علم التجويدال�شعوديةال�شيخ المقرئ /محمد بن �شعيد الح�شرمي8

رجالاأ�شول رواية �شعبة عن عا�شم �شرحًا وتوجيهًا وتطبيقًاال���ك���وي���تال�شي�����خ / عب����د ال�شميع كريم الدين 9
ال���م���ي���ر10 ه�����ن�����اء   / ت�شحيح التالوة  برواية حف�س عن عا�شمال���ك���وي���تال���������ش����ي����خ����ة 

ن�ســــاء
ت�شحيح التالوة برواية قالونال���ك���وي���تال�������ش���ي���خ���ة/ ����ش���ل���وى ال��ب��ع��ي��ج��ان11

تحــــت رعــــــــاية

حضرة صاحب السمو أمير البالد

الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
حفظـــــه اللـــــه ورعــــــاه

الورش التدريبية
المقامة للجمهور على هامش

الدورة اخلام�سة
من 31 مار�س �إىل 9 �إبريل 2014 م

جميع الور�س تقام في مبنى اإدارة �سوؤون القراآن الكريم : محافظة المبارك الكبير - الق�سور - قطعة 4  -  �سارع 153 بجانب مدر�سة ادري�س جا�سم الإدري�سي  الإبتدائية)بنين(

مالحظة : لالشتراك بالورش يرجى  االتصال على األرقام التالية : 51060834 - 51060835 

الور�شة التدريبية: القرآن طريقي للنجاح والتميز للمدرب االأ�شتاذ ياسر سليمان فهيم  يوميا  2 - 7 / 4

�شباحًا وم�شاًء مع زائرين الجائزة من ال�شباب في مقر الهيئة الخيرية االإ�شالمية العالمية

شارك معنا في المسابقة الثقافية واحصل على هدية قيمة
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 أ - الفترة الصباحية من الساعة 9:00 - 11:30

الفئةالتاريخ عنوان الور�شةالدولةاملحا�شر  ف�شيلة ال�شيخ املقرئم

ال�����ش��������������دي��������������������س1 اأح��م��������������د  درا�شات في متن ال�شاطبية ) ال�شروحات – اال�شتدراكات – التحريرات (ال�شعوديةد. 

4 / 3 - 1
رجال
ن�ســــاء

قراءة و�شرح كتاب التي�شير في القراءات ال�شبعال�شعوديةال�شي��خ المق���رئ /حام���د اأك�رم البخاري2

ه����الل3 الفت������اح  عب���د  �شام���ي  لغة القراآن الكريم واإعجازهام�����������ش�����رد. 

ال���م���ك���ي4 ال�����غ�����ام�����دي  ع����ل����ي  اللحن في تالوة القراآن الكريمال�شعوديةد. 

رو����ش�������������������������������و 5 ال�����ه�����������������ادي  �شرح الجزرية البن يالو�شةت����ون���������سد 

�شرح مخارج الحروف و�شفاتهام�����������ش�����رال�شي����خ المق����رئ/ نبي����ل ع�بد الحميد6

4 / 7 - 5

رجال - ن�ساء
ت�شحيح التالوة  برواية حف�س عن عا�شمال���ك���وي���تال���������ش����ي����خ /ج�����������زاع ال�������ش���وي���ل���ح7

رجال
ت��ه��ان�����������وي8 م��ي��������������ان  اأح��م�����������د  ند.  ك�شت��ا االأداء القراآني واأعالمه ب�شبه القارة الهنديةبا

ال�شف������ي9 عائ�ش���������ة   / ت�شحيح التالوة  برواية حف�س عن عا�شمال���ك���وي���تال�شيخ�����������ة 
ن�ســــاء

ت�شحيح التالوة  برواية ور�س عن نافعال���ك���وي���تال�شيخ����������ة / نوري�����������ة ال�شه����������اب10

ب - الفترة المسائية من الساعة 4:30 - 7:30
الفئةالتاريخ عنوان الور�شةالدولةاملحا�شر  ف�شيلة ال�شيخ املقرئم

ف����ك��������������ري 1 اإي������ه���������������������������اب  االختيار في القراءات: اأدلته و�شوابطه ال�شعوديةد. 

4 / 3 - 1

رجال
ن�ساء زي��������������������������د 2 اأب�������و  و���ش��ف�����������������ي  كيف تغير نف�شك من خالل القراآن الكريم ؟) برنامج عملي من خالل محاكاة النماذج القراآنية (ك������ن������دا اأ.د 

خ�����������������������������اروف3 ف����ه�������������������د  القراءات واالأحرف ال�شبعةت����رك����ي����اد. 
رجال

ع��ب�����������������������������������ا���س4 ف��ي�����ش��������������������������ل  الخرائط الذهنية للمقدمة الجزريةال���ك���وي���تد. 

5Mrs.MARWA OTHMANك������ن������داHow should we deal with the holy Quran?   ن�ســــاءكيف يجب اأن نتعامل مع القراآن الكريم ؟
ع�����ث�����م�����ان6 ي�����ح�����ي�����������������������ى  المنهج التربوي لل�شمو االأخالقيال���ك���وي���تد. 

4 / 7 - 5

رجال
ن�ســــاء المجي��������دي7 ال�ش��������الم  عب������د  االإعجاز الت�شويري في القراآن الكريمق�������ط�������رد. 

�شرح متن هداية ال�شبيان في علم التجويدال�شعوديةال�شيخ المقرئ /محمد بن �شعيد الح�شرمي8

رجالاأ�شول رواية �شعبة عن عا�شم �شرحًا وتوجيهًا وتطبيقًاال���ك���وي���تال�شي�����خ / عب����د ال�شميع كريم الدين 9
ال���م���ي���ر10 ه�����ن�����اء   / ت�شحيح التالوة  برواية حف�س عن عا�شمال���ك���وي���تال���������ش����ي����خ����ة 

ن�ســــاء
ت�شحيح التالوة برواية قالونال���ك���وي���تال�������ش���ي���خ���ة/ ����ش���ل���وى ال��ب��ع��ي��ج��ان11

تحــــت رعــــــــاية

حضرة صاحب السمو أمير البالد

الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
حفظـــــه اللـــــه ورعــــــاه

الورش التدريبية
المقامة للجمهور على هامش

الدورة اخلام�سة
من 31 مار�س �إىل 9 �إبريل 2014 م

جميع الور�س تقام في مبنى اإدارة �سوؤون القراآن الكريم : محافظة المبارك الكبير - الق�سور - قطعة 4  -  �سارع 153 بجانب مدر�سة ادري�س جا�سم الإدري�سي  الإبتدائية)بنين(

مالحظة : لالشتراك بالورش يرجى  االتصال على األرقام التالية : 51060834 - 51060835 

الور�شة التدريبية: القرآن طريقي للنجاح والتميز للمدرب االأ�شتاذ ياسر سليمان فهيم  يوميا  2 - 7 / 4

�شباحًا وم�شاًء مع زائرين الجائزة من ال�شباب في مقر الهيئة الخيرية االإ�شالمية العالمية

شارك معنا في المسابقة الثقافية واحصل على هدية قيمة

 2 -الدورات و الورش التعليمية :

نظمت جلنة الربامج واالأن�سطة على هام�س فعاليات جائزة الكويت الدولية حلفظ القراآن 

الكرمي وقراءاته وجتويد وتالوته ور�سًا علمية ودورات تثقيفية للجمهور وجلميع الراغبني 

الهدف االأ�سمى للجائزة  الدورات  اأفا�سل، تخدم هذه  واملهتمني قدمها قراء مهرة وم�سايخ 

وتت�سل ب�سياقها العلمي العام وقد انق�سمت اإىل : 

1.دورات ت�سحيح التالوة 

2.دورات �سرح اجلزرية.  
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قراءة وشرح كتاب التيسير 
في القراءات السبع

ث ف�سيلة ال�سيخ المقرئ المحدِّ

 حامد أكرم البخاري
اأ�ستاذ القراءات والحديث بالمدينة المنورة

التاريخ

4 / 3 - 1
أهم األهداف والمحاور

في  مكانته  وبيان  الداني  باالإمام  التعريف   -

علوم القراآن الكريم.

القراءات  في  )التي�سير  بكتابه:  -التعريف 

ال�سبع( واأهميته.

-�سرح مقدمة الكتاب وبيان منهج الموؤلف في 

عر�س القراءات.

�سيوخهم  وذكر  ال�سبعة  بالقراء  -التعريف 

واأ�سانيدهم.

-اأ�سول القراءات ال�سبع.

-فر�س القراءات ال�سبع.

اأ�سانيد  وذكر  للداني  التي�سير  كتاب  -خاتمة 

روايته.
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قراءة وشرح كتاب التيسير 
في القراءات السبع

ث ف�سيلة ال�سيخ المقرئ المحدِّ

 حامد أكرم البخاري
اأ�ستاذ القراءات والحديث بالمدينة المنورة

التاريخ

4 / 3 - 1
أهم األهداف والمحاور

في  مكانته  وبيان  الداني  باالإمام  التعريف   -

علوم القراآن الكريم.

القراءات  في  )التي�سير  بكتابه:  -التعريف 

ال�سبع( واأهميته.

-�سرح مقدمة الكتاب وبيان منهج الموؤلف في 

عر�س القراءات.

�سيوخهم  وذكر  ال�سبعة  بالقراء  -التعريف 

واأ�سانيدهم.

-اأ�سول القراءات ال�سبع.

-فر�س القراءات ال�سبع.

اأ�سانيد  وذكر  للداني  التي�سير  كتاب  -خاتمة 

روايته.

73

ف�سيلة ال�سيخ المقرئ 

الدكتور سامي عبد الفتاح هالل
عميد كلية القراآن الكريم بجامعة االأزهر وع�سو المجل�س االأعلى لل�سوؤون االإ�سالمية

التاريخ

4 / 3 - 1
أهم األهداف والمحاور

- الدقة اللفظية في القراآن الكريم.

- المت�سابه اللفظي وجه من وجوه االإعجاز البياني.

- الر�سم الم�سحفي، اأ�سراره، واأهم �سماته.

- كيف نفهم لنتعاي�س القراآن الكريم.

- من خ�سائ�س لغة القراآن الكريم مخاطبة العقل والوجدان.

لغة
القرآن الكريم

وإعجازها
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ف�سيلة ال�سيخ المقرئ

الدكتور علي الغامدي المكي
مدر�س القراءات بجامعة اأم القرى

أهم األهداف والمحاور

ـ تعريف اللحن ومعرفة اأ�سبابه.

ـ التحذير من الوقوع في اللحن في القراآن الكريم.

حكم اللحن.

ـ  �سبل ال�سيانة من اللحن المتعلقة بالرواية.

ـ  �سبل ال�سيانة من اللحن المتعلقة بالدراية.

اللحن في تالوة
القرآن الكريم
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تصحيح التالوة
برواية حفص عن عاصم

ف�سيلة ال�سيخة المقرئة

 عائشـــة الصفــــي
المقرئة بمركز ابن الجزري

أهم األهداف والمحاور 
- قراءة ما تي�سر من القراآن الكريم.

- ت�سحيح االأخطاء اإن وجدت.

- �سرح بع�س االأحكام التجويدية.

- التدريب على الكلمات ال�سعبة في النطق.

التجويد  حول  المتدربين  ا�ستف�سارات  على  االإجابة   -

واالأداء.

- التدريب على اإتمام الحركات.

- التدريب على �سبط اأزمنة الغنن والمدود.

وكيفية  التالوة  في  ال�سائعة  االأخطاء  على  التعرف   -

التخل�س منها.

- الوقوف على بع�س الفوائد التربوية االإيمانية.

ف�سيلة ال�سيخ المقرئ

نبيل عبد الحميد
مدير مراكز ابن م�سعود للقراآن الكريم بالقاهرة

أهم األهداف والمحاور
- التعرف على اأهمية درا�سة المخارج وال�سفات.

- مدخل اإلى درا�سة المخارج وال�سفات.

- اآلية اإخراج ال�سوت.

- �سرح مخرج كل حرف على حدة.

- �سرح �سفات الحروف وبيان الم�سطلحات.

مخارجها  وفــق  الــحــروف  نطق  على  التدريب   -

و�سفاتها المقررة.

- و�سائل تح�سين النطق بالحروف.

- اأخطاء النطق بالحروف الهجائية
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ف�سيلة ال�سيخ المقرئ

نبيل عبد الحميد
مدير مراكز ابن م�سعود للقراآن الكريم بالقاهرة

أهم األهداف والمحاور
- التعرف على اأهمية درا�سة المخارج وال�سفات.

- مدخل اإلى درا�سة المخارج وال�سفات.

- اآلية اإخراج ال�سوت.

- �سرح مخرج كل حرف على حدة.

- �سرح �سفات الحروف وبيان الم�سطلحات.

مخارجها  وفــق  الــحــروف  نطق  على  التدريب   -

و�سفاتها المقررة.

- و�سائل تح�سين النطق بالحروف.

- اأخطاء النطق بالحروف الهجائية

77

شرح
المخارج والصفات
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ف�سيلة ال�سيخ المقرئ 

 الدكتور أحمد ميان التهانوي
رئي�س ق�سم القراءات بجامعة دار العلوم االإ�سالمية 

بالهور باك�ستان ورئي�س لجنة ت�سحيح الم�ساحف 

بباك�ستان

أهم األهداف والمحاور 
واأقاليمها  الهندية  القارة  ب�سبه  التعريف   -

ودخول القراآن الكريم اإليها.

الــقــارة  ب�سبه  االإقــرائــيــة  الــمــدار�ــس  اأهـــم   -

الهندية.

- اأعالم تعليم القراآن الكريم.

- مظاهر ن�سر القراآن الكريم وعلومه.

- م�سائل في االأداء القراآني.

- طريقة قراء �سبه القارة الهندية في االأداء.

األداء القرآني وأعالمه بشبه القارة الهندية 
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ف�سيلة ال�سيخ المقرئ

جـــــزاع الصويلـــــح 

أهم األهداف والمحاور
- قراءة ما تي�سر من القراآن الكريم.

- ت�سحيح االأخطاء اإن وجدت.

- �سرح بع�س االأحكام التجويدية.

- التدريب على الكلمات ال�سعبة في النطق.

حول  المتدربين  ا�ستف�سارات  على  االإجابة   -

التجويد واالأداء.

- التدريب على اإتمام الحركات.

- التدريب على �سبط اأزمنة الغنن والمدود.

التالوة  في  ال�سائعة  االأخطاء  على  التعرف   -

وكيفية التخل�س منها.

التربوية  الــفــوائــد  بع�س  عــلــى  الــوقــوف   -

االإيمانية.

تصحيح التالوة برواية 
حفص عن عاصم
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- قراءة ما تي�سر من القراآن الكريم برواية ور�س عن 

نافع.

- ت�سحيح االأخطاء اإن وجدت.

- تعريف موجز بالقراءات والروايات والرواة.

- �سرح بع�س اأ�سول رواية ور�س.

- التدريب على الكلمات ال�سعبة في النطق.

هذه  حول  المتدربين  ا�ستف�سارات  على  االإجابة   -

الرواية.

- التدريب على اإتمام الحركات.

- التدريب على �سبط اأزمنة الغنن والمدود.

أهم األهداف والمحاور

تصحيح التالوة برواية ورش عن نافع

ف�سيلة ال�سيخة المقرئة

نوريــــة الشهــــاب  
المقرئة بمركز ابن الجزري

الُمدر�سة بمركز القراءات القراآنية )ن�ساء(

ضوابط االختيار :
- عدم وقوع خلط لغوي. - عدم وقوع خلط اإ�سنادي ومن ذلك االقت�سار على ما تلقاه القارئ.   

- اأمثلة الختيارات مرفو�سة واختيارات جائزة لكن لم يتبنها العلماء.

ومن أهداف هذا البحث:
- تبيين رحمة اهلل تعالى في تي�سير القراآن للذكر وكيف اأن مذهب بع�س المتاأخرين اأدى ل�سعوبة �سبط القراءات التي نقلها لنا االأئمة 

المتلقون بالقبول من االأمة.

- تبيين اأهمية بع�س العلوم االأ�سا�سية )الفقه واأ�سوله وعلم اللغة وعلوم الرواية( في تاأ�سيل قواعد قبول القراءات واالختيارات حتى 

ال يقع ا�سطراب في التلقي .

- تبيين جواز االختيار في زماننا ب�سوابطه مما يفيد في رفع االآ�سار عمن تلقى القراءات بتقييدات ال دليل عليها.
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ضوابط االختيار :
- عدم وقوع خلط لغوي. - عدم وقوع خلط اإ�سنادي ومن ذلك االقت�سار على ما تلقاه القارئ.   

- اأمثلة الختيارات مرفو�سة واختيارات جائزة لكن لم يتبنها العلماء.

ومن أهداف هذا البحث:
- تبيين رحمة اهلل تعالى في تي�سير القراآن للذكر وكيف اأن مذهب بع�س المتاأخرين اأدى ل�سعوبة �سبط القراءات التي نقلها لنا االأئمة 

المتلقون بالقبول من االأمة.

- تبيين اأهمية بع�س العلوم االأ�سا�سية )الفقه واأ�سوله وعلم اللغة وعلوم الرواية( في تاأ�سيل قواعد قبول القراءات واالختيارات حتى 

ال يقع ا�سطراب في التلقي .

- تبيين جواز االختيار في زماننا ب�سوابطه مما يفيد في رفع االآ�سار عمن تلقى القراءات بتقييدات ال دليل عليها.

ف�سيلة ال�سيخ المقرئ

الدكتور إيهاب فكري
  مقرئ القراءات بالم�سجد النبوي

االختيار في القراءات: 
أدلته وضوابطه 

تعالى  اهلل  رحــمــة  ــي  ف مــقــدمــة   -

والراجح  ال�سبعة،  االأحــرف  باإنزال 

في معناها.

جـــوازه  ــل  ــي ودل االخــتــيــار  معنى   -

وكــالم  ال�سحابة  وفعل  ال�سنة  مــن 

االأئمة.

ــة  ــم اأئ ــارات  ــيـ ــتـ ــن اخـ اأمـــثـــلـــة مـ  -

القراءات. 
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االأ�ستاذة 

 MARWA OTHMAN
 باحثة بق�سم الدرا�سات الدينية جامعة �سانت ماري - نوفو ا�سكوت�سا - كندا

أهم األهداف والمحاور
First day
•	 Introduction about the workshop and the goals behind it.
•	 What is the position of the Holy Quran in relation to Islam?
•	 Quran in the life of the prophet Muhammed (pbuh) and the companions.
•	 not a book of abstract rituals but an interactive manual that speaks to a live nation.
Second day: 
•	 Manifestations of abandoning the Holy Quran in our modern life. 
•	 The consequences of abandoning the Quran on individuals and the Islamic ummah
Third day:
Do we really believe in Quran’s ability in changing our lives?
Toward a practical program for dealing properly with the Quran.  

How should we deal
witn tne holy Quran?
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ف�سيلة ال�سيخ المقرئ 

الدكتور محمد فهد خاروف
ع�سو لجنة الم�سحف ال�سريف بدم�سق الجامع للقراءات الع�سر

أهم األهداف والمحاور
- طائفة من اأحاديث نزول القراآن الكريم على �سبعة اأحرف.

- بيان المراد باالأحرف ال�سبعة.

- االأركان الثالثة للقراءة ومناق�ستها.

- بيان ما ا�ستملت عليه الم�ساحف من القراءات.

- تاريخ الم�سحف ولم كانت رواية حف�س هي المختارة اليوم.

القراءات 
واألحرف 
السبعة
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أهم األهداف والمحاور 
- ي�ستطيع االإن�سان  مطلق االإن�سان  اأن يغير نف�سه من خالل 

من  عليه  ويوؤكد  القراآن  يبثه  ما  �سوء  في  الكريم،  القراآن 

اأ�سول تغييرية واإ�سالحية لالإن�سان تتمثل في االآتي:

اأوال: تعريف االإن�سان بذاته.

ثانيا: تعريف االإن�سان بغاية وجوده في الحياة.

ثالثا: معرفة �سنن االإ�سالح والتغيير.

رابعا: بيان الحالل والحرام.

خام�سا: بيان الطريق ال�سحيح.

�ساد�سا: اأخذ العبرة والعظة.

�سابعا: اإنذار االإن�سان واإقامة الحجة عليه.

ثامنا: تنمية العقل بالتدبر.

تا�سعا: تنمية القلب بالتاأثر.

عا�سرا: تنمية ال�سلوك بالتغير.

كيف تغير نفسك من خالل القرآن الكريم
ف�سيلة االأ�ستاذ

الدكتور / وصفي أبو زيد
ع�سو اتحاد علماء الم�سلمين
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أهم األهداف والمحاور 
والــخــطــوات  الذهنية  الــخــرائــط  تعريف   -

الفنية لها . 

في  الخرائط  ال�ستخدام  الفنية  المعايير   -

تقريب المعلومة وحفظها وترتيبها . 

الحفظ  فــي  الذهنية  قــدراتــك  ا�ستك�سف   -

واال�ستذكار للمعلومات . 

 ( اهلل  رحمه  الجزري  ابــن  االمــام  ترجمة   -

العلمية والعملية ( . 

الخريطة  طريقة  على  الــجــزريــة  �ــســرح   -

الذهنية وتلخي�س احكامها . 

الخرائط الذهنية للمقدمة الجزرية
ف�سيلة ال�سيخ المقرئ 

د. فيصـــل عبـــــاس
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أهم األهداف والمحاور
اأوال : مقدمة

- معنى االأخالق:

- المفهوم العام لالخالق

- المفهوم االإ�سالمي لالخالق

- �سمات نموذج منظومة االأخالق

ثانيا : اأثر االأخالق

- االأخالق ونه�سة االأمة

- االأخالق والفرد والمجتمع واالأمة

ثالثا : مناهج التربية االأخالقية

- المناهج الب�سرية لمنظومة االأخالق

- المنهج االإ�سالمي لمنظومة االأخالق

- قب�س من نماذج الهدي القراآني لالأخالق

- نماذج عملية من الهدي النبوي القراآني لالأخالق

- برنامج تربوي لل�سمو االأخالقي

المنهج التربوي للسمو األخالقي
ف�سيلة االأ�ستاذ

الدكتور يحيى عثمان
م�ست�سار ا�ستراتيجيات دعم القرار وزارة االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية التاريخ

أهم األهداف والمحاور 
- ذكر االآيات القراآنية التي ورد فيها اأكثر من قراءة متواترة.

- ذكر اختالف القراء في قراءتها.

- بيان المعنى االإجمالي لكل قراءة.

- الم�ساهد الت�سويرية المختلفة التي يمكن اأن ت�ستنبط من كل 

قراءة مما ي�ساهم في تكوين �سورة وا�سحة عن م�ساهد متعددة 

ت�سورها االآية �سمن القراءات المختلفة الواردة فيها.

كل  تنا�سب  التي  المنا�سبة  والق�س�س  االأحاديث  بع�س  �سرد   -

م�سهد.

المتعددة وجمعها في  المعاني  ا�ستنباط  التدريب على كيفية   -

المو�سع الواحد.
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أهم األهداف والمحاور 
- ذكر االآيات القراآنية التي ورد فيها اأكثر من قراءة متواترة.

- ذكر اختالف القراء في قراءتها.

- بيان المعنى االإجمالي لكل قراءة.

- الم�ساهد الت�سويرية المختلفة التي يمكن اأن ت�ستنبط من كل 

قراءة مما ي�ساهم في تكوين �سورة وا�سحة عن م�ساهد متعددة 

ت�سورها االآية �سمن القراءات المختلفة الواردة فيها.

كل  تنا�سب  التي  المنا�سبة  والق�س�س  االأحاديث  بع�س  �سرد   -

م�سهد.

المتعددة وجمعها في  المعاني  ا�ستنباط  التدريب على كيفية   -

المو�سع الواحد.

اإلعجاز التصويري في
القراءات القرآنية 

ف�سيلة ال�سيخ المقرئ

الدكتور عبد السالم المجيدي
اأ�ستاذ دكتور في التف�سير وعلوم القراآن الكريم
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ف�سيلة ال�سيخ المقرئ

محمد بن سعيد الحضرمي
اأ�ستاذ التجويد والقراءات بح�سرموت

أهم األهداف والمحاور
- التعريف بمنظومة هداية ال�سبيان و�سروحها.

- التعريف بالناظم وجهوده في علم التجويد.

- مقارنة بين تحفة االأطفال وهداية ال�سبيان.

- منهج الناظم فيها.

- عر�س المنظومة و�سرح اأبوابها.

شرح متن هداية الصبيان
في علم التجويد
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ف�سيلة ال�سيخ المقرئ

عبد السميع كريم الدين 
رئي�س ال�سوؤون الفنية للحلقات بمركز ابن الجزري

والجامع للقراءات الع�سر

أهم األهداف والمحاور 
- التعريف بالراوي وروايته.

- عر�س اأ�سول رواية �سعبة.

- التوجيه اللغوي والتف�سيري الأ�سول رواية �سعبة.

- عر�س اأ�سهر الكلمات الفر�سية التي خالف فيها �سعبة 

ا. حف�سً

- التطبيق العملي للكلمات التي تحتاج اإلى التلقي.

أصول رواية شعبة شرحا وتوجيها وتطبيقا

الـــــــقـــــــراآن  مـــــــن  ــر  ــ ــس ــ ــ� ــ ــي ــ ت مـــــــا  قــــــــــــــراءة   -

ــم بـــــــروايـــــــة قــــــالــــــون عــــــن نــــافــــع. ــ ــريـ ــ ــكـ ــ الـ

وجـــــــــدت. اإن  االأخـــــــــطـــــــــاء  تـــ�ـــســـحـــيـــح   -

والـــرواة. ــروايــات  وال بــالــقــراءات  موجز  تعريف   -

قــــالــــون. روايــــــــــة  اأ�ــــــســــــول  ــس  ــ�ـ ــعـ بـ �ــــســــرح   -
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ف�سيلة ال�سيخ المقرئ

عبد السميع كريم الدين 
رئي�س ال�سوؤون الفنية للحلقات بمركز ابن الجزري

والجامع للقراءات الع�سر

أهم األهداف والمحاور 
- التعريف بالراوي وروايته.

- عر�س اأ�سول رواية �سعبة.

- التوجيه اللغوي والتف�سيري الأ�سول رواية �سعبة.

- عر�س اأ�سهر الكلمات الفر�سية التي خالف فيها �سعبة 

ا. حف�سً

- التطبيق العملي للكلمات التي تحتاج اإلى التلقي.

أصول رواية شعبة شرحا وتوجيها وتطبيقا

أهم األهداف والمحاور 

تصحيح التالوة
برواية قالون عن نافع

ف�سيلة ال�سيخة 

سلوى البعيجان
المقرئة بمركز ابن الجزري

  م�سرفة مركز القراءات القراآنية )ن�ساء(

الـــــــقـــــــراآن  مـــــــن  ــر  ــ ــس ــ ــ� ــ ــي ــ ت مـــــــا  قــــــــــــــراءة   -

ــم بـــــــروايـــــــة قــــــالــــــون عــــــن نــــافــــع. ــ ــريـ ــ ــكـ ــ الـ

وجـــــــــدت. اإن  االأخـــــــــطـــــــــاء  تـــ�ـــســـحـــيـــح   -

والـــرواة. ــروايــات  وال بــالــقــراءات  موجز  تعريف   -

قــــالــــون. روايــــــــــة  اأ�ــــــســــــول  ــس  ــ�ـ ــعـ بـ �ــــســــرح   -

النطق. ــي  ف ال�سعبة  الــكــلــمــات  عــلــى  الــتــدريــب   -

ــارات  ــ ــسـ ــ ــ�ـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ا�ـ عـــــلـــــى  االإجــــــــــابــــــــــة   -

ــن حـــــــــول هـــــــــذه الــــــــروايــــــــة. ــ ــيـ ــ ــدربـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ

الــــحــــركــــات. اإتــــــمــــــام  ــى  ــ ــل ــ ع الـــــتـــــدريـــــب   -

ــدود. ــم وال الــغــنــن  ــة  ــن اأزم عــلــى �سبط  الــتــدريــب   -
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 البرامج واالنشطة الترفيهية 

القراآن  حلفظ  الدولية  الكويت  جائزة  يف  واالأن�سطة  الربامج  جلنة  اأ�سرفت 

وترفيهية  علمية  رحالت  عدة  وتنفيذ  اإعداد  على  تالوته  وجتويد  الكرمي 

الكويت  معامل  على  لالطالع  االإ�سالمي  العامل  دول  من  باجلائزة  للمت�سابقني 

الكويت  لدولة  واالجتماعي  الثقايف  امل�ستوى  على  التميز  جوانب  وملعرفة  البارزة 

الزيارات  هذه  نالت  وقد   ، االأ�سعدة  كافة  على  وتقدم  تطور  من  ت�سهده  وما 

الرحالت:    هذه  بني  ومن  املت�سابقني  ال�سيوف  وا�ستح�سان  اإعجاب  والرحالت 

أوال : صالة الجمعة في المسجد الكبير وزيارة أبراج الكويت 

الكرمي  القراآن  حلفظ  الدولية  الكويت  بجائزة  واالأن�سطة  الربامج  جلنة  دعت 

وقراءته وجتويد تالوته جميع ال�سيوف من مت�سابقني وروؤ�ساء وفود وجلان عاملة 

اإ�سالمية  اإىل �سالة اجلمعة مب�سجد الدولة الكبري باعتباره معلما ح�ساريا ومنارة 

يف �سماء الكويت فاأثنوا على دور الكويت الرائد وعنايتها بامل�ساجد واإعمارها لبيوت 

اهلل عزوجل . 
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ثانيًا : الزيارات الخارجية 
قام املت�سابقون  بزيارة للمركز العلمي لالطالع على ما يحويه هذا املركز من اأحياء بحرية وما يتيحه للزوار من اأجواء 

ترفيهية تعك�س ثراء الو�سط البحري وتبعث على الراحة وك�سر الروتني املعتاد .

وقد مت كذلك عر�س فيلم يف قاعة )االأمياك�س( لل�سادة ال�سيوف مما كان له االأثر يف نفو�س ال�سيوف الكرام .
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رابعاًً : زيارة بيت العثمان

جميع  لها  ُدعي  العثمان  اإىل  رحلة  تنظيم  مت 

مت  وقد  الدولية  الكويت  جائزة  يف  امل�ساركني 

االطالع على ما تزخر به هذا البيت من اأعمال 

الكويتي  ال�سعب  يعك�س مت�سك  زاخر  ومن تراث 

بقيمه احل�سارية.
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وما توفيقي إال باهلل
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 الباب الرابع
الحفل الختامي للجائزة
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رابعًا : الحفل الختامي للجائزة
تكرمييًا  وحفاًل  بامتياز  وطنية  منا�سبة  للجائزة  اخلتامي  احلفل  كان 

بحق  فكان  ممكن  كل  فيه  وبذل  ينبغي  كما  له  اأُعد  النادر  الطراز  من 

م�سك اخلتام

الرعاية ال�سامية : 

جائزة  به  حظيت  حدود  بال  وبذل  كبري  واهتمام  �سامية  رعاية 

ال�سيخ  البالد  اأمري  ال�سمو  �ساحب  ح�سرة  لدن  من  الدولية  الكويت 

�سباح االأحمد اجلابر ال�سباح حفظه اهلل ورعاه .

وطوال م�سرية اجلائزة اإىل اأن اأ�سبحت عمال ملمو�سا و�سموه يكلوؤها 

تعبري  اأكرب  اخلتامي  للحفل  �سموه  ح�سور  وكان  واهتمامه  برعايته 

عن مدى العناية البالغة التي يوليها �سموه خلدمة كتاب اهلل تعاىل  

وتقدير وتكرمي اأهله .

احل�سور : 

اكتظت جنبات م�سرح التحرير بق�سر بيان العامر  بح�سور نادر وجمع 

عظيم كان  يف مقدمتهم :

االأمني  عهده  ويل  و�سمو  ورعاه  اهلل  حفظه  البالد  اأمري  ال�سمو  �ساحب 

ال�سيخ / نواف االأحمد اجلابر ال�سباح حفظه اهلل .

ومعايل رئي�س جمل�س االأمة ال�سيد / مرزوق علي الغامن املوقر .

ال�سباح  احلمد  املبارك  جابر   / ال�سيخ  الوزراء  جمل�س  رئي�س  و�سمو 

حفظه اهلل .

ومعايل وزير العدل ووزير االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية الدكتور نايف 

حممد حجاج العجمي   .

وال�سفراء  الوزراء  ومعايل  املوقرين  ال�سيوخ  املعايل  اأ�سحاب  من  وجمع 

الفائزين  تكرمي  حفل  بهم  زان  اذ  النوعي  احل�سور  من  غفري  وجمع 

وجتويد  وقراءته  الكرمي  القراآن  حلفظ  الدولية  الكويت  جائزة  يف 

تالوته. 

فكان حفال تكرمييا بكل املعاين ومنا�سبة وطنية تعرب بجالء عن مدى 

نفو�س  يف  واأهله  تعاىل  اهلل  كتاب  به  يحظى  الذي  والتعظيم  التقدير 

اأهل الكويت حكومة و�سعبا.
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افتتاح الحفل 
ا�ستهل احلفل بالن�سيد الوطني اإحتفاًء بح�سور ح�سرة �ساحب ال�سمو اأمري البالد ال�سيخ 

باآيات من الذكر احلكيم عطر بها م�سامع احل�سور  ال�سباح وافتتح  �سباح االأحمد اجلابر 

الكويت  جائزة   يف  االأول  باملركز  الفائز  ت�ساد  جمهورية  من  ح�سن  اآدم  يعقوب   : القارئ 

الدولية الدورة الرابعة .

كلمة معايل وزير العدل ووزير االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية

االإ�سالمية  وال�سوؤون  االأوقاف  العدل ووزير  بليغ قدم معايل وزير  باأ�سلوب ف�سيح وتعبري 

الدكتور نايف حممد حجاج العجمي كلمته التي ا�ستهلها بحمد اهلل والثناء عليه وال�سالة 

وال�سالم على ر�سوله الكرمي عليه اأف�سل ال�سالة واأمت الت�سليم. و�سكر معاليه �سمو االأمري 

على رعايته الكرمية ودعمه غري املحدود وح�سوره امل�سرف حلفل اخلتام ت�سريفا وتكرميا 

لهذا املقام . وعرب قائال : �سيخلد التاريخ بيد الوفاء ومداد الفخر والثناء يف �سفحة من 

�سفحات عهدكم امليمون اإقامة هذه اجلائزة التي لـمثلها يتناف�س املتناف�سون .

واأردف قائال  اإن جائزة الكويت الدولية حلفظ القراآن الكرمي وقراءته وجتويد تالوته 

فا�ستغلظ  فاآزره  �سطئه  اأخرج  كزرع  غدت  وقد  الكرمية  يدكم  غر�ستها  مباركة  بذرة  هي 

فا�ستوى على �سوقه.

كما حتدث معاليه عن ف�سل القراآن الكرمي واالأجر الكبري املرتتب على خدمته ون�سره . 

وحول االإعداد لهذه اجلائزة قال اإنه ح�ساد �سنة كاملة .. عقول مدبرة واأيد عاملة فما 

برح اأع�ساء اللجنة العليا والتنفيذية ي�سهرون الليايل يف عمل متوا�سل موؤملني اأن ي�سرق 

اإثراء  يف  �ساركوا  الذين  االأفا�سل  بالعلماء  اأ�ساد  كما  اجلائزة   هذه  �سم�س  فتطلع  ال�سبح 

اجلائزة وقدم ال�سكر للجان امل�سرفة على حتكيم اجلائزة وتقوميها .

االإقراء  اأهل  اأ�سهر  لتقوميها  وا�ست�سيف  العلماء  كبار  لتحكيمها  ا�سطفى  جائزة  وقال  

وجل�س بني اأيديهم �سفراء الدول ال�سقيقة ومهرة البالد ال�سديقة  ويف اخلتام ذكر معاليه 

الذي  ال�سبق  و�سرف  ال�سامية  مبكانتهم  اهلل  كتاب  حفظة  من  اجلائزة  هذه  يف  امل�ساركني 

حازوه فاأ�سبحوا قدوة ومثاال يحتذى  .. مما ي�سع عليهم م�سوؤولية عظيمة ويحملهم اأمانة 

ج�سيمة فالقراآن الكرمي نور ي�سئ وكتاب يتلى ود�ستور يتبع يربي  اأجياال تتحلى ب�سماحة 

االإ�سالم وتتجمل بو�سطيته ال�سرائع واالأحكام .

 كلمة رئي�س جلنة التحكيم 

الدكتور عبداهلل بن حممد اجلاراهلل ... اململكة العربية ال�سعودية

حتدث يف كلمته التي ا�ستهلها بحمد اهلل وال�سالة وال�سالم على ر�سوله الكرمي و�سكر �سمو 

الكبري  واهتمامه  ال�سامية  ال�سباح على رعايته  االأحمد اجلابر  ال�سيخ �سباح  البالد  اأمري 

بالقراآن الكرمي واأهله مذكرا بعظيم اأجر خدمة القراآن الكرمي والعمل على ن�سره ، وذكر 

ف�سيلته اأن هذه اجلائزة متيزت عن نظرياتها مبا يعرف بفرع القراءات فالأول مرة تقام 

م�سابقة يف هذا الفرع.

كما تقدم ف�سيلته بعظيم ال�سكر وخال�س الدعاء اأ�سالة عنه ونيابة عن اإخوانه امل�سايخ 

الف�سالء اأع�ساء جلنة التحكيم باأن يجزي اهلل الكويت حكومة و�سعبا على هذه البادرة 

اأ�ساد  اخلتام  ويف  الأهله  وتكرميهم  به  وعنايتهم  للقراآن  بحفظهم  يحفظهم  واأن  النادرة 

ف�سيلة الدكتور  بامل�ساركني يف جميع فروع امل�سابقة وحثهم على التم�سك بالقراآن الكرمي 

حفظا حلروفه واإقامة حلدوده .
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إعالن النتائج الفائزين : 

فرع حفظ القرآن الكريم كاماًل مع التجويد : 
الفائز االأول : امل�سطفى �ساليم ولد اأبوه                                                             موريتانيا 

الفائز الثاين : عبد املجيد جماهد علي                                                              اليمن

الفائز الثالث : عبد الرحمن الب�سري �سامل حر�سه                                           ليبيا 

الفائز الرابع : حممد �سامي �سبحي متويل                                                        فل�سطني 

الفائز اخلام�س : عبد الرحمن ح�سني حمزة ح�سني                                        ال�سعودية 

فرع القراءات:
الفائز االأول : حممود ابراهيم احمد                                                                  م�سر 

الفائز الثاين :عبداهلل حممد علي                                                   ال�سومال

الفائز الثالث : م�سعب عي�سى علي بوعركي                                                       البحرين 

فرع التالوة: 
الفائز االأول : امري  رحمن بن عبا�س                                                                    ماليزيا 

الفائز الثاين : فتح اهلل وحي الدين قرنني                                                        اندون�سيا

الفائز الثالث : عبيد اهلل حياو اهلل عابد                                                          اأفغان�ستان

الفائز الرابع : زكريا حممد طرابل�سي                                                                 لبنان 

الفائز اخلام�س : خالد عبد ال�سالم حممد ريا�س                                             املغرب 
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فرع أفضل مشروع تقني : 

-اف�سل تطبيق الكرتوين

 )م�سروع بيان القراآن( .

- اف�سل موقع الكرتوين

 ) مت حجب اجلائزة(.

- اف�سل جهاز الكرتوين

 ) مت حجب اجلائزة(.
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الشخصية القرآنية
الشيـــــــخ محمد الحسن بوصو

�سيرة ذاتية

 اال�سم ال�سخ�سي ح�سب الجواز: محمد الح�سن بو�سو

 تاريخ الميالد :  1 / 1960/1 م  بالجمهورية ال�سنغالية

الحياة االجتماعية: متزوج، واأب لثالث بنات، واأربعة بنين.

 الموؤهالت:

بن 	  �سعيد  زينب  اأبي  ال�سيخ:  على   1972 �سنة  القراآن  -حفظ 

حمدي مي�سا، رحمه اهلل.

وهو الذي اأجازه في قراءة االإمام نافع.	 

بن 	  �سمب  تف�سير  بن  مو�سى  بن  الح�سن  والده  القراءة على  بداأ 

�سيدي بن عمر �سنة 1966م اإلى اأن اأتم الحزب االأربعين، ثم نقله 

-1906( البناجي  الرحمن  عبد  الحاج  جده  تلميذ  اإلى  والده 

1993م( فجمع القراآن على ابنه البكر جيرن حمى �سل )1940م 

- ... (، ثم انتقل اإلى اأبي زينب �سعيد بن حمدي مي�سا )1937 - 

َد حفَظه عليه ِبَلْوٍح ي�سمى عندهم بــ)التكهن(، وهي  1998( َفاأَكَّ

عبارة عن ختمة مكتوبة بربع حزب يوميًا يلتزم فيها، متكلفه 

يقراأ  اأن  قبل  التابعين  و�سبط  العثماني  الر�سم  احترام  على 

قواعد العلمين، ثم قراأ عليه )المحتوي الجامع ر�سم ال�سحابة 

و�سبط التابع( ثم ا�ستاأنف ختمًة كتابيًة  بربع الحزب يوميًا، 

درا�سة  بعد  اإال  كذلك  ت�سمى  وال  بــ)اال�ستظهار(،  هذه  وت�سمى 

الكتاب المذكور اأو ما ي�سبهه، ويراعى في هذا )اللوح( احترام 

قواعد الر�سم ال�ست، وعوار�س الحروف التي ت�سمى ا�سطالحا 

بــ)ال�سبط( بم�سمن الكتاب المذكور.

الن�ساط

اأحداث  لغاية   الموريتانية  المعاهد  العربية في  للغة  اأ�ستاذًا  - عمل 

�سنة 1989 م

- اأ�س�س مدر�سة )اأبو عمرو الداني لتحفيظ القراآن الكريم( في اإحدى 

 261 االآن  حتى  المدر�سة  من  وتخرج  1991م،  �سنة  دكار  �سواحي 

حافظا للقراآن، منهم 28 مجازًا ب�سروط بالدنا على نحو ما و�سفت 

اأعاله.

�سنة  منذ  والفوا�سل  وال�سبط  الر�سم  علوم  تدري�س  في  متخ�س�س   -

1992

- اأ�ستاذ مادة القراآن الكريم في الكلية االإفريقية للدرا�سات االإ�سالمية 

بدكار- ال�سنغال

- ع�سو لجنة التحكيم في م�سابقة »جائزة دبي« الدولية �سنة 1424 هـ

- ع�سو لجنة التحكيم في »م�سابقة الملك عبد العزيز« الدولية بمكة 

المكرمة �سنة 1425 هـ

للمرة   ، الدولية  دبي«  »جائزة  م�سابقة  في  التحكيم  لجنة  ع�سو   -

الثانية، عام 1426 هـ

- قام بدورات في الر�سم وال�سبط في كل من قطر والبحرين وال�سعودية

- �سارك ببحث في الملتقى العلمي االأول حول »طرق تدري�س القراآن الكريم 

» في جدة، بالمملكة العربية ال�سعودية في رم�سان �سنة 1425 هـ

الكريم  القراآن  لحفظ  العالمية  تحكيم«الم�سابقة  لجنة  ع�سو   -

وتجويده« بليبيا، �سعبان 1426/ �سبتمر 2005 م

وزارة  نظمته  الذي  الكريم«  القراآن  »معر�س  في   بمحا�سرة  �سارك   -

االأوقاف الكويتية مار�س 2006

- �سارك ببحث في الملتقى العلمي بالمملكة المغربية مايو 2006 

- رئي�س لجنة تحكيم م�سابقة جائزة الخرطوم االأولى 2008م

)الدورة  الدولية  الكويت  جائزة  م�سابقة  تحكيم  لجنة  ع�سو   -

االأولى( 2010م

- مندوب الهيئة العالمية لتحفيظ القراآن الكريم في غرب اإفريقيا.

- رئي�س لجان التحكيم في م�سابقات دول غرب اإفريقيا.

اآل  العزيز  عبد  بن  �سلطان  االأمير  م�سابقة  تحكيم  لجنة  ع�سو   -

�سعود لقارة اإفريقيا، دكار، ال�سنغال، 11-15 اأبريل 2011م.

- رئي�س اإحدى لجنتي م�سابقة �سيد جنيد عالم البحرينية نوفمبر 

- دي�سمبر 2011م.

- ع�سو لجنة مراجعة م�سحف البحرين 2011-2012م

الدورة  الدولية،  الجزائر  جائزة  م�سابقة  تحكيم  لجنة  ع�سو   -

التا�سعة، 2012، رم�سان 1433 هـ

العزيز  عبد  الملك  لم�سابقة  المحكمين  مهارات  دورة  في  مدرب   -

الدولية بمكة، 1434 هـ - 2012

بدكار  القراآنية  االأ�سعري للدرا�سات  مو�سى  اأبو  معهد  مدير   -

بال�سنغال، التابع للهيئة العالمية لتحفيظ القراآن الكريم.

نوفمبر  التا�سعة  ن�سرتها  في  الدولية  ليبيا  جائزة  لجنة  -ع�سو 

2013م.
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الن�ساأة

، فبداأت  ن�سر كتاب اهلل  الموؤ�س�سة على عاتقها  اأخذت   ، القراآن  النا�س فيه لحب  في وقت تعط�س 

باحتواء النا�سئة وترغيبهم في تالوة كتاب اهلل في العام 1987م .

وكانت  المجتمع  ت�سعى لخدمة  التي  الخيرية  الموؤ�س�سة  اأن�سطة  التحفيظ �سمن  تاأ�س�ست مدار�س 

النواة االأولى جامع المرحوم الحاج محمد �سعيد اأنعم في المجليه عام 1988م  وتم اإن�ساء اأول مدر�سة 

اآنذاك ، با�سم مدر�سة الرحمة .

الروؤية

اأن نكون في مقدمة الموؤ�س�سات والجمعيات التي تخدم كتاب اهلل تعالى ب�سدق، واإخال�س ، وتجرد .

الر�سالة

تعليم كتاب اهلل وفق اأ�سلوب ومنهج مدرو�س يتيح الفر�سة الأبناء المجتمع لال�ستفادة الحقيقة من 

خدمة تعليم كتاب اهلل .

االأهداف

- الم�ساهمة في تعليم القراآن الكريم الأكبر قدر من اأبناء المجتمع .

- الم�ساهمة في تدري�س القراآن الكريم ، و القراءات القراآنية والمحافظة على ا�سانيدها 

- تربية الن�ساأ على حب  و اآداب و واأخالق القراآن الكريم 

- تاأهيل و اإعداد الحفاظ لتعليم القراآن الكريم 

- تو�سيع دائرة الم�ساركات محليًا ودوليًا

- التعاون والتن�سيق مع الهيئات والجمعيات المحلية واالقليمية بما يخدم الم�سيرة القراآنيه .

- ح�ساد ونتاج مدار�س اإدارة تحفيظ القراآن الكريم حتى العام 2013م 

) تعز - عدن - اإب - الحديدة - �سنعاء (

الهيئة القرآنية
المؤسسة الخيرية لهائل

سعيد أنعم وشركاه
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تكريم راعي الحفل 

حضرة صاحب السمو 
أمير البالد

الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح 
حفظه اهلل ورعاه

من قبل 
معالي وزير العدل 

ووزير  األوقاف والشؤون اإلسالمية
الدكتور نايف محمد حجاج العجمي

بهدية تذكارية عبارة عن 
صور طبق األصل 

من مصحف سيدنا عثمان ابن عفان
التي ارسلها الى االمصار االسالمية

وهي سورة الفلق 

فكرة واعداد 
يعقوب محمد األحمد
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وفـي اخلتام تقدمت اللجنة العليا واللجنة التنفيذية مل�سافحة 

ال�سباح  حفظه اهلل  ال�سيخ �سباح االأحمد اجلابر  االأمري  �سمو 

واأخذ ال�سور التذكارية . 

وكان الـختام هدية كرمية قدمها اإىل �سمو االأمري ال�سيخ �سباح 

االأوقاف  ووزير  العدل  وزير  معايل  ال�سباح  اجلابر  االأحمد 

من  نادرة  ذهبية  لوحة  عن  عبارة  وكانت  االإ�سالمية  وال�سوؤون 

اإبداعات الـخطاط الكويتـي : جا�ســم حممـد معــراج
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من 31 مار�س �إىل 9 �إبريل 2014 م

ارشاف عام : يعقوب األحمد ) رئيس اللجنة اإلعالمية (                اعداد : هاين املاحي                تصميم : عثامن احمد ابوسيدو


