
  الدولية القرآنية نبذة عن بعض المسابقات

 
 :يعود الفضل إلى إقامة المسابقات القرآنية في عصرنا الحاضر إلى عاملين هما

المبادرات الفردية من المهتمين بتحفيظ القرآن الكريم الذين نذروا أنفسهم وحياتهم -

 والذينوجهودهم وأموالهم في سبيل تحفيظ القرآن الكريم وتدريسه للناشئة والشباب 

وجدوا في إقامة المسابقات القرآنية عامالً من عوامل الجذب والتشجيع على اإلقبال على 

 .هذا الميدان

اجتماع كلمة أهل الرأي من حفاظ كتاب هللا ومجوديه عبر لقاءاتهم ومؤتمراتهم على -

 .ضرورة إقامة المسابقات القرآنية لشد الناشئة والشباب وجمعهم على مائدة كتاب هللا

والمسابقات الفردية يصعب حصرها فهي منتشرة في كل فصل ومدرسة وحلقة بل حتى 

ولكنها في الوقت نفسه تعد أحد األسباب الهامة في قيام بعض … داخل البيت نفسه

 .المسابقات الرسمية

 المسابقات الدولية

تها اإلسالمي ثمَّ تلأقدم مسابقة رسمية لتالوة القرآن الكريم في العالم  مسابقة ماليزيا تعد

بعد ذلك المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم وتالوته وتفسيره التي تقيمها المملكة في 

مكة المكرمة وتعد أول مسابقة رسمية في العديد من الدول اإلسالمية. وسوف نتعرض 

بشيء من التفصيل لتاريخ نشوئها وشروطها وفروعها ونحو ذلك حتى يكون في ذلك 

 .قارئ إلجراء المقارنة ومعرفة التسلسل التاريخي لهذه المسابقاتمجال لل

 

 مسابقة تالوة القرآن الكريم في ماليزيا

 .الجهة المنظمة : مصلحة التنمية الدينية في ماليزيا

 .هـ0731ابتــدأت : في عام 

  : الشـروط

 .عاماً  03ال يقل عمر المشترك عن -1

 .العالم اإلسالمي اشتراك شخص واحد من كل قطر من أقطار-

 .تتحمل الدولة المشاركة قيمة تذكرة المشارك-3

  .يحل جميع المشاركين ضيوفاً على حكومة ماليزيا أثناء فترة المسابقة-4

  : الفروع

ليس في هذه المسابقة مكان لحفظ القرآن الكريم. إذ المطلوب من المتسابق أن يرتل نظراً 

نها له لجنة المسابقة التي تشمل عادة الصفحة خالل مدة عشر دقائق اآليات التي تعي

 .ونصف الصفحة

وعلى كل مشارك أن يحضر الجلسة الخاصة إلجراء القرعة التي تحدد دوره في التالوة 

واختيار اآليات التي يتلوها حيث إن النتيجة معتمدة عليها. وعلى المشارك تنفيذ كل 

 .يظهر بالزي الكاملالتعليمات واألوامر التي تصدر من وقت آلخر، وأن 

 

 

 

 

 المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم وتالوته وتفسيره في مكة المكرمة

 



الجهة المنظمة: وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد بالمملكة العربية 

 .السعودية

 .هـ0711ابتدأت: في عام 

  : فروع المسابقة

 .التجويد والترتيل وتفسير جزء منه يحدد سنوياً  الفرع األول : حفظ القرآن الكريم مع

 .الفرع الثاني : حفظ القرآن الكريم كامالً مع التالوة والتجويد

 .الفرع الثالث : حفظ عشرين جزءاً متتالية مع التالوة والتجويد

 .الفرع الرابع : حفظ عشرة أجزاء متتالية مع التالوة والتجويد

متتالية مع حسن الصوت والتالوة. ويشترط أن يقدم الفرع الخامس : حفظ خمسة أجزاء 

  .المرشح ما يثبت إجادته للتالوة وحسن األداء

 

 :الشروط والمعلومات

ويدعى للترشيح خمسة متسابقين من الدول اإلسالمية ومتسابقان اثنان من الجمعيات 

خص في والمنظمات اإلسالمية في الدول غير اإلسالمية مع مراعاة الترشيح ألكثر من ش

 .الفرع الواحد

  .أن يكون المرشح ذكراً وال يزيد عمره عن خمسة وعشرين عاماً -1

 .أال يكون المرشح من مشاهير القراء في العالم اإلسالمي-2

 .أال يكون المرشح من محترفي التجويد والترتيل في بلده-3

 .ال يجوز للمرشح االعتذار عن المسابقة إذا وصل إلى المملكة-4

 .ز للمرشح أن يغير فرع المسابقة الذي اختاره في استبانة الترشيحال يجو-5

 : الجوائز والمكافآت

تصرف الجوائز سخية للفائزين الخمسة في كل فرع من فروع المسابقة. كما تصرف 

 .مكافآت للمشاركين من غير الفائزين

 

 المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم وتالوته

حج واألوقاف والشؤون الخيرية في الجمهورية اإلسالمية الجهة المنظمة : منظمة ال

 .اإليرانية

 .هـ0017ابتدأت المسابقة: في عام 

  : الشروط

 .سنة74-04هـ عدلت من 0041، وفي 04-01العمر 

  : الفروع

 .تالوة القرآن الكريم كامالً مع تفسير جزأين منه -1

 .حفظ عشرين جزءاً من القرآن الكريم -2

 .آن الكريمتالوة القر -3

  : المعلومات

 .المسابقة تجري على ثالث مراحل : االختبار األولي ، االختبار التمهيدي، المرحلة النهائية

 مسابقة وزارة التربية والتعليم

 .خاصة بطالب وطالبات المدارس

 : ابتدأت المسابقة

 .هـ0007في ذي القعدة عام 

  : فروع المسابقة



 حسب األعمار

 .سنة04-04من -أ

 .سنة01-04من -ب

  :الشروط

 .حفظ القرآن الكريم كامالً 

 

 مسابقة القرآن الكريم والحديث الشريف لشباب دول مجلس التعاون الخليجي

 .الجهة المنظمة : وزارة الشباب أو من يقوم مقامها في البلدان الخليجية

 : بداية المسابقة

دول مجلس التعاون الخليجي في أقيمت المسابقة األولى للقرآن الكريم والحديث الشريف ل

هـ وتقام سنوياً بإحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وقد أقيمت حتى اآلن عشر 0011عام 

 .مسابقات كانت آخرها في المملكة العربية السعودية

  : شروط الجائزة

 .تنظم مؤسسات الشباب والرياضة المسابقة على مستواها المحلي بين مؤسساتها-1

 .ز األول من كل دولة للتصفيات الختامية التي تقدم على مستوى دول المجلسيتأهل الفائ-2

 .تشارك كل دولة في المسابقة بثالثة من الشباب المنتمين للمؤسسة الفائزة-3

 .ال يزيد عمر المشارك في المسابقة على خمسة وعشرين عاماً -4

 : فروع الجائزة

فيها المسابقة تالوةً وحفظاً وتجويداً. وكذلك تحدد اللجنة الثقافية األجزاء التي ستجري -1

 .األحاديث وما يستفاد منها ومعاني الكلمات فيها

 .ينال الجائزة الفريق الذي حصل أفراده الثالثة على مجموع درجات أكبر-

 : الجوائز

يمنح الفائز بالمركز األول على مستوى الفرع درع التفوق وميداليات ذهبية وبالمركز -1

 .داليات فضية والثالث ميداليات برونزيةالثاني مي

يمنح أحسن مقرئ فائز بالمركز األول على مستوى األفراد ميدالية ذهبية والثاني فضية -2

 .والثالث برونزية

  .يمنح الفائزون شهادات تقديرية وتقدم جوائز للمتميزين المشاركين-3

 

 المسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن الكريم

نظمة : وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية بالمملكة األردنية الجهة الم

 .الهاشمية

 .هـ0001ابتدأت: 

 :الشروط

أن ال يكون المتسابق من القراء المعروفين أو المحترفين أو المتفرغين للتالوة محلياً أو -1

 .دولياً 

 .قةال يحق للمتسابق أن يشارك في أكثر من فرع واحد من أفرع المساب-2

 .يحق للمتسابق أن يشارك في فرع أعلى من الفرع الذي فاز فيه سابقاً -

 .يحق للمتسابق الذي لم يفز سابقاً في المسابقة أن يشارك في الفرع نفسه-4

 .ترشيح متسابق واحد للمشاركة في أحد فروع المسابقة-5

وائز على يحتسب عمر المتسابق يوم االحتفال بإعالن نتائج المسابقة وتوزيع الج-6

  .الفائزين



  : أفرع ومستويات المسابقة

 .تتفرع المسابقة للمرشحين من خارج المملكة إلى ستة أفرع أو مستويات

الفرع األول: حفظ القرآن الكريم كامالً مع التجويد وحسن األداء لمن يزيد عمره على 

 .ثالثين عاماً 

األداء لمن ال يزيد عمره على الفرع الثاني: حفظ خمسة وعشرين جزءاً مع التجويد وحسن 

 .خمسة وعشرين عاماً 

الفرع الثالث: حفظ عشرين جزءاً مع التجويد وحسن األداء لمن ال يزيد عمره على خمسة 

 .وعشرين عاماً 

الفرع الرابع: حفظ خمسة عشر جزءاً مع التجويد وحسن األداء لمن ال يزيد عمره على 

 .عشرين عاماً 

أجزاء مع التجويد وحسن األداء لمن ال يزيد عمره على خمسة الفرع الخامس: حفظ عشرة 

 .عشر عاماً 

الفرع السادس: حفظ خمسة أجزاء مع التجويد وحسن األداء لمن ال يزيد عمره علىخمسة 

 .عشر عاماً 

 :التزام الجهة المنظمة

تهم امنح التذاكر للمرشحين للمسابقة على الدرجة السياحية ذهاباً وإياباً بعد وصول استبان

  .وقبول ترشيحهم

 

 

 المسابقة العالمية في حفظ القرآن الكريم

 .الجهة المنظمة: وزارة األوقاف في جمهورية مصر العربية

 .هـ0000ابتدأت: في عام 

 :الشروط

أن ال يزيد عمر المتسابق في الفرعين األول والثاني على ثالثين عاماً. وفي باقي الفروع -1

 .على خمسة وعشرين عاماً 

أن ال يكون المتسابق من مشاهير القراء في العالم اإلسالمي أو من محترفي التجويد -2

 .والترتيل في بلده وال يكون من خريجي األزهر

 .ال يجوز للمتسابق أن يغير فرع المسابقة الذي اختاره في الترشيح إلى فرع أدنى-3

 .كن متقدماً لفرع أعلىأال يكون المتسابق قد فاز في المسابقة العام الماضي ما لم ي-4

يجوز للمشترك الكفيف أو من يقل عمره عن خمسة عشر عاماً أن يصطحب مرافقاً معه -

 .وفي جميع األحوال ال يجوز للجهة إرسال أكثر من مرافق عن جميع المرشحين من قبلها

 :الفروع

 .حفظ القرآن الكريم مع التجويد والترتيل وتفسير جزء يحدد سنوياً -1

 .رآن الكريم مع التجويد والترتيلحفظ الق-2

 .حفظ نصف القرآن الكريم مع التجويد والترتيل-3

 .حفظ ربع القرآن الكريم مع التجويد والترتيل-4

( من القرآن الكريم قي الدول الناطقة بغير العربية 71و41و41حفظ ثالثة أجزاء هي )-5

 .ومن غير الدارسين باألزهر

( للمسابقة لتصبح ستة أجزاء من 43و41و44هـ زيدت األجزاء )0041وفي المسابقة لعام 

القرآن الكريم في الدول الناطقة بغير العربية ومن غير الدارسين باألزهر.و توجه الدعوة 

للدول اإلسالمية لترشيح )يذكر العدد المسموح بترشيحه(. وللجمعيات والمنظمات 



  .(العدد المسموح بترشيحهاإلسالمية لترشيح.)يذكر 

 

 جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

  الجهة المنظمة: لجنة حكومية عليا

 .هـ0001ابتدأت: في عام 

 :الشروط

 .أن يكون المتقدم حافظاً لكتاب هللا-

 .أن يكون المتقدم ملماً بأحكام التجويد-2

 .أن يكون المتقدم من الذكور-3

 .عاماً  40أال يزيد عمر المتقدم عن -4

أن يكون مرشحاً من قبل جهة مختصة في بلده األصلي ويسمح لمرافق واحد لمن هو -5

  .عاماً أو تستدعي حالته الصحية ذلك00دون 

 :الفروع

 .حفظ القرآن الكريم كامالً مع التجويد

  .ويدعى متسابق واحد من كل دولة وال يسمح بمشاركته في المسابقة مرة أخرى

 :ةالتزام الجهة المنظم

 .منح تذاكر سفر ذهاباً وإياباً على الدرجة السياحية للمشاركين

 

  مسابقة تالوة القرآن الكريم، بروناوي دار السالم

 :الجهة المنظمة للمسابقة

 .وزارة الثقافة والشباب والرياضة

 :ابتدأت

 .هـ0001في رجب عام 

  :الشروط

 .للمتسابقين من شباب شرق آسيا

 

 العالمي بالسودانمهرجان القرآن الكريم 

وتقام المسابقة في شهر رمضان من  الجهة المنظمة: وزارة التخطيط االجتماعي بالسودان

 .كل عام

هـ ومن قبل ذلك كانت المسابقة محلية على مستوى السودان لمدة 0004ابتدأت: في عام 

 .عاماً 01

 :شروط المسابقة

 .أن يكون المتسابق ذكراً -1

عاماً في األول من يناير من كل عام وفي المهرجان العالمي  71أن ال يزيد عمره على -2

 .عاماً  44هـ عّدل العمر إلى 0041السابع والعشرين للقرآن الكريم لعام 

 .أن ال يكون المتسابق من مشاهير القراء-3

 .أن ال يكون قد سبق للمتسابق االشتراك في المسابقة العالمية بالسودان-4

 :الفروع

 .يم كله مع التجويد وتفسير جزء منهحفظ القرآن الكر-1

 .حفظ القرآن الكريم كله مع التجويد-2

 :التزام الجهة المنظمة



منح تذاكر سفر ذهاباً وإياباً وفي حالة وجود مرافق للمتسابق الكفيف أو من يقل عمره عن 

  .سنة 04

 

 مسابقة القرآن الكريم الدولية بالجمهورية التركية

 .شؤون الدينيةالجهة المنظمة: رئاسة ال

 .هـ0001ابتدأت: في عام 

 :شروط المسابقة

 .عاما   44عاماً وال يقل عن  71أال يزيد عمر المتسابق على -1

 .أال يكون المتسابق من مشاهير القراء في العالم اإلسالمي-2

 :الفروع

 .حفظ القرآن الكريم كامالً مع التجويد والترتيل بصوت حسن-1

 .التجويد والترتيل بصوت حسن تالوة القرآن الكريم مع-2

 :معلومات عامة

 .يحق لكل دولة إسالمية التقدم بمرشحين اثنين فقط بمعدل مرشح واحد لكل فرع-1

 .توجه الدعوة إلى المؤسسات الرسمية فقط-2

 .تتحمل الجهة المنظمة تذاكر سفر المرشحين-3

 :الجوائز

 .ن فرعي المسابقةتقدم الجوائز الخمسة للمتسابقين األوائل في كل فرع م

 


