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إِنَّ هَذَا الْقُرْآَنَ يَْهدِي لِلَِّتي هِيَ أَقْوَُم وَيُبَشُِّر الْمُؤْمِنِنيَ الَّذِينَ يَعْمَلُوَن 

 الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِريًا
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 والحديث الشريفمسابقة القرآن الكريم 

 : المقدمات 

 العناية ابلقرآن الكرمي والسنة النبوية: 
بلغاً عالياً يف حتفيز ، وبلغت مماالعناية هبوالسنة النبوية و خدمة القرآن الكرمي جهوداً ابلغة يف  المملكة العربية السعوديةقدمت    

هتمني ابلقرآن م حىت يستمروالم وحتفيز  القرآن كرا  هل القرآن الكرمي وإكرامه واحلرص على تعلمه، وقامت إب حفظالشباب على 
  اراً جلهود لذه البالد املباركةاستمر ابلقرآن الكرمي وتتشرف وزارة التعليم حبث الطالب والطالبات على العناية ، الكرمي ومتخلقني أبخالقه

 آن الكرمي لدىلتعزيز قيمة القر هحد الربامج اهلادفة مسابقة القرآن الكرمي "، وتعّد خريكم من تعلم القرآن وعلمه": ملسو هيلع هللا ىلص وعماًل بقوله
 .الطالب السعودي والرتبية عليهما

حرصاً من وزارة التعليم ممثلة يف مركز الوعي الفكري على رفع مستوى الوعي الشرعي لدى الطالب والطالبات من خالل التحفيز و     
عا  وفق ما يرد بقات القرآن واحلديث خالل لذا المسا والتشجيع على االلتما  والعناية ابلقرآن الكرمي واحلديث الشريف سيتم تنفيذ

 يف لذا الدلي  التنظيمي والذي يشم  تعليمات املشاركة يف املسابقة يف عامها الثاين واألربعني وجماالت التنافس فيها التالية :
 .يف عامها الثاين واألربعني الكرميمسابقة وزارة التعليم للقرآن  األول :     
 .  حتفيظ القرآن الكرميالقرآن الكرمي ملدارس  سابقةم الثاين :     
 .مسابقة جائزة األمري انيف ـ رمحه هللا ـ للسنة النبوية الثالث :     

 :  الرتبوية  األهداف
 .واحلديث الشريفحتفيز الطالب والطالبات يف التعليم العا  على االلتما  ابلقرآن الكرمي  .1
 الوعي الشرعي املثمر.فيما يفيدلم يف مساعدة الطالب على استثمار األوقات  .2

 :  مسارات املسابقة
دارس الســـــــــــــــعودية يف بع، واملاملدارس ) احلكومية واألللية والتعليم األجنيب ، واهليئة امللكية للجبي  وين ويشـــــــــــــــم  :التعليم العا    .1

 ، ومدارس حتفيظ القرآن الكرمي (. اخلارج
 : ويشم  الطالب والطالبات يف مدارس التحفيظحتفيظ القرآن الكرمي مدارس   .2
 صة هلم.مبختلف ختصصاهتم ويف املسارات املخص والتعليم اجلامعي التعليم العا ويشم  منسويب  :الرتبويون واملوظفون   .3

 
 : مسابقة القرآن الكرميالتصفيات يف  مستوايت

 

 

على مستوى املدرسة
إدارة التعليم

ن رفع الفائزي
ي إىل مركز الوع

الفكري
ن التصفيات ع

بُعد
اخلتامية 
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 ومواعيدها والسنة النبويةمسابقة القرآن الكريم تنفيذ   آلية : 

 تشم  آلية تنفيذ خطة مسابقات القرآن الكرمي واحلديث الشريف مراح  وخطوات االستعداد التالية :  
 املرحلة األوىل : تصفيات املدارس .1
 املرحلة الثانية : تصفيات مكاتب التعليم. .2
 املرحلة الثالثة :  تصفيات إدارة التعليم .3
 تصفيات املناطق. املرحلة الرابعة : .4
 املرحلة اخلامسة : التصفيات اخلتامية . .5

 خطوات تنفيذ املسابقات : اجلدول التايل ملراح  و وفق  
 

 مواعيد التنفيذ ألية التنفيذ

 اخلطوات املراحل
 األسابيع الدراسية للفصل األولمواعيد 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

املرحلة األوىل : 
 تصفيات املدارس

                 املدرسة  يفترشيح منسق املسابقة 
                 فتح ابب التسجيل  للراغبني يف الرتشيح للمسابقة 

                 املرشحني وتزويدعم مبعلومات املسابقةتدريب 
                 املدرسة  يفاملسابقة تفيات تنفيذ 

                 املدرسة على مستوىتكرمي الفائزين 
                 الرفع ابلطالب الفائزين ملكتب التعليم.
                 تدريب الفائزين ملسابقة مكتب التعليم

                 تنفيذ مسابقة مكتب التعليم
                 تكرمي الفائزين برعاية مدير مكتب التعليم

 اخلطوات املراحل
 األسابيع الدراسية للفصل الثاينمواعيد 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 :الثانيةاملرحلة 
 مكاتبتصفيات 

 التعليم

                 إلتقان املسابقة للمراحل املتقدمةتدريب الطالب 
                 تنفيذ مسابقة إدارة التعليم بني مكاتب الرتبية

                 تكرمي الفائزين برعاية مدير التعليم
                 رفع أمساء الفائزين إىل مركز الوعي الفكري 

                 املشرفني املرافقني للطالب رفع أمساء 
                 عن بعد ن للمشاركة يف االختبارأتهيل الفائزي

 املرحلة الثالثة: 
 تصفيات املناطق

                 تنفيذ مسابقة الفائزين يف املرحلة الثالثة عن بعد
                 مركز الوعي للفائزين للمرحلة اخلتاميةحتديد 

                 ن أمساء املرشحني للمرحلة اخلتاميةإعال
                 إعداد الفائزين للمشاركة يف املرحلة اخلتامية

 :الرابعةاملرحلة 
 التصفيات اخلتامية

                 تنفيذ مسابقة وزارة التعليم اخلتامية
                 تكرمي الفائزين

                 الرفع أبمساء الفائزين للمسابقات الوطنية
                 تقومي املسابقة

                 تعميم املسابقة للعام اجلديد
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 : المسابقات 

 ( والموظفين ) طالب وطالبات التعليم العام  : القرآن الكريم  المسابقة األولى
   

 : والطالبات أواًل : تصفيات الطالب 

 
  د.للتصفيات عن بع ؛يف كل فرع من األول إىل اخلامس  فائزين على مستوى إدارة التعليم مخسةيرفع إىل مركز الوعي الفكري 

 
 اثنياً : تصفيات املعلمني واملوظفني :

 

 
  عد.للتصفيات عن ب ؛ الثالثفائزين على مستوى إدارة التعليم يف كل فرع من األول إىل  مخسةيرفع إىل مركز الوعي الفكري 

 
 (مدارس تحفيظ القرآن الكريم : القرآن الكريم  ) طالب وطالبات الثانيةالمسابقة 

 
 الفرع احملتوى الفرع احملتوى الفرع احملتوى

 األول املرحلة الثانوية القرآن كامالً  الثاين املرحلة املتوسط القرآن كامالً  الثالث املرحلة االبتدائية من الكهف إىل الناس
 أسباب النزول  أسباب النزول تفسري غريب القرآن سورة األحزاب

 
  . يرفع إىل مركز الوعي الفكري الفائز األول على مستوى إدارة التعليم يف كل فرع  

 على مستوى إدارة التعليماملشاركون  على مستوى التصفيات النهائيةاملشاركون 
 التفسري احملتوى الفرع التفسري احملتوى الفرع التفسري احملتوى الفرع
 سورة احلشر اجملادلة إىل الناس السادس سورة يس العنكبوت إىل الناس الرابع سورة الكهف القرآن كامالً  األول
 سورة القارعة إىل املاعون (30و29اجلزء )  السابع سورة احلجرات األحقاف إىل الناس اخلامس سورة النور التوبة إىل الناس الثاين
 سورة الكوثر إىل الناس الثالثنيجزء  الثامن  األحزابسورة  الكهف إىل الناس الثالث

 على مستوى إدارة التعليم النهائية على مستوى التصفيات
 احملتوى الفرع احملتوى الفرع احملتوى الفرع احملتوى الفرع احملتوى الفرع
 اجملادلة إىل الناس مسااخل األحقاف إىل الناس بعار ال العنكبوت إىل الناس لثاثال التوبة إىل الناس ثاينال القرآن كامالً  األول
 جزء عم التفسري جزء تبارك التفسري جزء عم التفسري جزء تبارك التفسري جزء قد مسع التفسري
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  الحديث الشريفمسابقة : الثالثة المسابقة

 :اتوالطالبلطالب ل الشريف حلفظ احلديث النبويـ رمحه هللا ـ األمري انيف بن عبدالعزيز  جائزةأوالً : تصفيات 

 

 لتحديد الفائز األول يف كل فرع على املنطقة .املناطق اإلدارية  بني إدارات التعليم وفق نظام تنفذ تصفياهتا األولية 
  املنطقة.على مستوى  األول من كل فرع الفائزيرفع ملركز الوعي الفكري 
 لتصفيات النهائية جلائزة مسو األمري انيف بن عبدالعزيز رمحه هللا.ين لرشيح الفائز سيتم ت 
 

 
 ) يف إدارة التعليم فقط ( : للطالب  والطالباتاألذكار اليومية   مسابقة أحاديث:  اثنياً 
 

 . ويتم تكرمي الفائزين على مستوى إدارة التعليم 
 
 

 

 

 

 

  

 املادة العلمية احملتوى املستوى
 كتاب مسابقة األمري انيف بن عبدالعزيز آل سعود حلفظ احلديث النبوي ) املستوى األول( حديًثا 100 األول
 كتاب مسابقة األمري انيف بن عبدالعزيز آل سعود حلفظ احلديث النبوي ) املستوى الثاين( حديثاً  250 الثاين
 كتاب مسابقة األمري انيف بن عبدالعزيز آل سعود حلفظ احلديث النبوي ) املستوى الثالث( حديثاً  500 الثالث

 املادة العلمية احملتوى املستوى
 واألذكارمن اآلداب  50 املرحلة املتوسطة والثانوية

 

 من اآلداب واألذكار 50 املرحلة االبتدائية املتقدمة من أذكار وآداب اليوم والليلة
 من اآلداب واألذكار 30 املرحلة االبتدائية األولية
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 تصفياتال  ضوابط تنفيذ : 
 مستوى املدرسة، من خالل جلنة املسابقة وإبشراف قائد املدرسة.تنفذ املسابقة بفروعها وحمتوالا على  .1
 . ( من ك  فرعويتم اختيار الفائزين )األول التعليم إبدارة التعليم ، بتنفذ املسابقة على مستوى مكات .2
 يرس  الفائز األول من ك  فرع إىل مركز الوعي الفكري ، مع هرقا  التواص  والسج  املدين. .3
 ات النهائية.( وحيدد  املرشحني للتصفينهائية من خالل التقنية )عن بعدال قب  لفكري التصفياتجيري مركز الوعي ا .4
 يرشح مركز الوعي احملكمني للمسابقة النهائية. .5
 تقو  اإلدارة املستضيفة للمسابقة النهائية ابإلعداد وتوفري متطلبات جناح احلف  التكرميي اخلتامي.  .6
  اخلتامية :هعداد املرشحني للمسابقة  .7

 

 
 اجملال

 الفروع املسابقات
 

 بنات( ) اجملموع بنني ( ) اجملموع من كل فرع املرشح

 القرآن الكرمي

 

 50 50 / طالبات طالب 10 األول إىل اخلامس مسابقة وزارة التعليم
 6 6 / معلمات معلمني 3 األول والثاين

 30 30 طالب / طالبات 10 األول والثاين والثالث مدارس التحفيظمسابقة  
 39 39 / طالبات طالب 13 والثالث األول والثاين  جائزة األمري انيف احلديث الشريف

 116 116 اجملموع
 

 

 عامة التعليمات  ال 
 وإبشراف جلنة الوعي الفكري إبدارة التعليم. التسجي  يف املسابقة يكون عن طريق إدارة املدرسة ، .1
 ( املتمكنني من متطلبات املسابقة املشاركة يف جماالهتا املناسبة هلم.)بنني بناتحيق جلميع الطالب واملوظفني  .2
 .من جماالت املسابقة سنويً هو هكثر من حيق للطالب هن يشارك يف جمال  .3
 ي شارك به سابقاً.يشرتط هال يشارك املتسابق يف نفس املستوى الذ .4
 . تتوىل املدارس وإدارات التعليم تكرمي طالهبا الفائزين واملشاركني يف احتفالية مناسبة .5
 

 شراف والمتابعة :تعليمات  اإل 
فق ما جاء يف و  برائسة مدير التعليماملسابقات  املشكلة يف ك  إدارة تعليم علىتشرف اللجنة العليا للوعي الفكري   .1

 . لـ28/10/1439يف  14326التعليم رقم تعميم معايل وزير 
وينتهي التكليف  انمج فق الرب ذ متطلبات املسابقة فرتة لتنفيمن تربويني هو إداريني تكلف اللجنة العليا من تراه مناسباً  .2

 ابنتهاء املسابقة املكلف هبا.
 .حملكمني والقائمني على املسابقاتإحاطة مركز الوعي الفكري أبمساء مجيع ا  .3

 
 

 
 


