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مسابقة األمير نايف لحفظ القرآن الكريم لمنسوبي القطاعات األمنية 1441هـ

تعليمــــــات مسابقة األمير نايــــف لحفــــظ القــــران 
الكريـــــم لمنسوبـــــــــــي القطـــاعـــــــات األمنيـــــــــــــة 

النسخة التاسعة لعام 1441هـ

السعودية  العربية  المملكة 
وزارة الداخلية - األمن العام
اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم
إدارة التوجيه الفكري والمعنوي
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مسابقة األمير نايف لحفظ القرآن الكريم لمنسوبي القطاعات األمنية 1441هـ

تعليمــــــات مســابقة األميــر نايــــف لحفــــظ القــــران 
الكريــــــــم لمنسوبـــــــــــي القطـــاعــــــــــات األمنيــــــــــــــــة 

النسخة التاسعة لعام 1441هـ

 : أهداف المسابقة 
ً
  أوال

1- إعانة منسوبي القطاعات األمنية بوزارة الداخلية على حفظ وتجويد كتاب الله .

.
ً
 وعمال

ً
2- ربط منسوبي القطاعات األمنية بوزارة الداخلية بكتاب الله عز وجل علما

3- تعزيز جانب الرقابة الذاتية لدى رجل األمن.

4- إبراز دور وزارة الداخلية في المساهمة في خدمة كتاب الله عز وجل .

 : شروط المسابقة 
ً
  ثانيا

 أو نساء.
ً
1- أن يكون المتسابق من منسوبي القطاعات األمنية بوزارة الداخلية )ضباط ــ أفراد ــ موظفين ــ طالب( رجاال

2- أن يكون المتسابق على رأس العمل في جميع مراحل المسابقة . 

3-  يشترط  الجتياز المرحلة األولية للمسابقة الحصول على نسبة ال تقل عن 85%، كما تشترط ذات النسبة الجتياز المرحلة 

النهائية.

4- أن يلتزم المتسابق العسكري بالزي الرسمي في جميع مراحل المسابقة .

، وفي حال الحفظ المتفرق 
ً
5- أن يلتزم المتسابق بالفرع المحدد في بطاقة الترشيح، على أن يكون مقدار الحفظ متتاليا

الجزء، ونهايته بنهاية  فيراعى أن ال يزيد نطاق الحفظ عن ثالثة مواضع من المصحف، وأن تكون بدايته من أول 

الجزء.

6- من سبقت له المشاركة في األعوام الماضية يراعى في حقه ما يلي : -

أ - يحق ألي متسابق لم يفز بإحدى الجوائز الكبرى في األعوام الماضية أن يشارك في أي فرع من فروع المسابقة .

ب - ال يحق للمتسابق الذي سبق له الفوز بإحدى الجوائز الكبرى في النسخ السابقة من المسابقة  أن يشارك في 

نفس الفرع السابق الذي فاز فيه أو ما دونه، ويحق له المشاركة في فرع أعلى فقط، ويستثنى من ذلك الفائزون 

في النسخة الرابعة لعام 1436هـ، فيحق لهم المشاركة في أي فرع.
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 : فروع المسابقة 
ً
  ثالثا

فروع الرجال :

 ( مع الترتيل والتجويد .  
ً
   1- الفــــرع األول : حفظ القرآن الكريم ) كامال

 ( من القرآن الكريم مع الترتيل والتجويد .   
ً
   2- الفرع الثاني : حفظ ) خمسة عشر جزءا

   3- الفرع الثالث :حفظ ) عشرة  أجزاء( من القرآن الكريم مع الترتيــل والتجـويـد.  

   4- الفرع الرابع : حفظ ) خمسة أجزاء ( من القرآن الكريم مع الترتيل والتجويد .   

   5- الفرع الخامس : حفظ ) جزأين ( من القرآن الكريم مع الترتيل والتجويد .

فروع النساء :

 ( مع الترتيل والتجويد .  
ً
   1- الفــــرع األول : حفظ القرآن الكريم ) كامال

 ( من القرآن الكريم مع الترتيل والتجويد .   
ً
   2- الفرع الثاني : حفظ ) خمسة عشر جزءا

   3- الفرع الثالث :حفظ ) عشرة  أجزاء( من القرآن الكريم مع الترتيــل والتجـويـد.  

   4- الفرع الرابع : حفظ ) خمسة أجزاء ( من القرآن الكريم مع الترتيل والتجويد .   

   5-الفرع الخامس : حفظ ) جزأين ( من القرآن الكريم مع الترتيل والتجويد .  

 : مراحل المسابقة 
ً
  رابعا

     تتكون المسابقة من مرحلتين على النحو التالي : 

1ــ المرحلة األولية:  

       في هذه المرحلة يتقدم المتسابق المرشح إلى لجنة التحكيم الفرعية في شرطة المنطقة التي يتبعها، حيث 

المسابقة،  فروع  فرع من  كل  )األول( فقط من  الفائز  ترشيح  ثم  النتائج، ومن  ورصد  المتسابقين  باختبار  اللجنة  تقوم 

شريطة أن ال تقل النسبة التي حصل عليها عن 85%، كما تتقدم المتسابقة في القسم النسائي إلى لجنة التحكيم 

الفرعية النسائية بجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة، حيث تقوم هذه اللجنة باختبار المتسابقات  ورصد النتائج، 

ومن ثم ترشيح الفائزة )األولى( فقط من كل فرع من فروع المسابقة، شريطة أن ال تقل النسبة التي حصلت عليها عن 

  . %85

2ــ المرحلة النهائية:

       في هذه المرحلة يتقدم المرشحون من قبل لجان التحكيم الفرعية إلى لجنة التحكيم الرئيسة بإدارة التوجيه 

الفكري والمعنوي في مدينة الرياض، الختبارهم وترشيح الثالثة األوائل من كل فرع ، كما تتقدم المرشحات إلى لجنة 

بإحدى  للفوز  ويشترط  فرع،  كل  من  األولى  الثالث  بالمراكز  الفائزات  وترشيح  الختبارهن  الرياض  بمدينة  خاصة  نسائية 

والنساء، وإال حجبت  للرجال  النهائية  المرحلة  تقل عن 85% في  ال  الحصول على نسبة  المسابقة  الكبرى في  الجوائز 

الجائزة عن الفرع الذي لم يحصل المتسابقون فيه على النسبة المطلوبة.
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 : آلية تنفيذ المسابقة 
ً
 خامسا

1- يقوم المتسابق أو المتسابقة بتعبئة بطاقة الترشيح وتسليمها مباشرة إلى فرع إدارة التوجيه الفكري والمعنوي 

بالقطاع الذي يتبع له في المنطقة، ويمكن للمتسابق الحصول على بطاقة الترشيح من فرع إدارة التوجيه الفكري 

أو  المنطقة  بشرطة  والمعنوي  الفكري  التوجيه  أو من شعبة  المنطقة،  له في  يتبع  الذي  بالقطاع  والمعنوي 

. www. psd.gov.sa  :عبر موقع األمن العام على الرابط التالي 
ً
إلكترونيا

2-يجب تسليم بطاقة الترشيح إلى إدارة التوجيه الفكري والمعنوي بالقطاع الذي يتبع له المتسابق في المنطقة، أو 

إلى شعبة التوجيه الفكري والمعنوي بشرطة المنطقة قبل انتهاء موعد استالم بطاقات الترشيح الموضح في 

وترتيب  بتصنيف  المنطقة  بالقطاع في  والمعنوي  الفكري  التوجيه  إدارة  فرع  يقوم  ثم  المسابقة، ومن  إعالنات 

والمعنوي  الفكري  التوجيه  شعبة  إلى  وإرسالها    )CD قرص  على  منسوخة   ( المسابقة  فروع   حسب  البطاقات 

بشرطة المنطقة )مقر اللجنة الفرعية للمسابقة في المنطقة( في موعد أقصاه )سبعة أيام( من انتهاء موعد 

تسليم بطاقات الترشيح المعلن . 

3- تقوم شعبة التوجيه الفكري والمعنوي بشرطة المنطقة بتصنيف بيانات المتسابقين حسب الفروع، وتقديمها إلى 

لجنة التحكيم االفرعية في المنطقة . 

 ،
ً
4- يتقدم المتسابقون لالختبار أمام لجنة التحكيم الفرعية في المنطقة التي يتبع لها وفق المواعيد المحددة مسبقا

كما تتقدم المتسابقات إلى لجنة التحكيم في القسم النسائي بجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة.

5-تتولى كل جهة تفريغ منسوبيها المشاركين في المسابقة لحضور االختبارات في الموعد المحدد.

6-في نهاية المرحلة األولية تقوم لجان التحكيم الفرعية بترشيح الفائز )األول( فقط من كل فرع للدخول في المرحلة 

النهائية والتي ستقام في مدينة الرياض، كما يتم في القسم النسائي ترشيح الفائزة )األولى( فقط من كل فرع 

في كل منطقة .

لإلدارة  النهائية  للمرحلة  المرشحين  بيانات  كامل  برفع  المنطقة  بشرطة  والمعنوي  الفكري  التوجيه  شعبة  تقوم   -7

 عبر بوابة األمن العام، ومن ثم إرسال بطاقات الترشيح 
ً
العامة للتوجيه الفكري والمعنوي باألمن العام إلكترونيا

 بها ما يلي:
ً
للمتسابقين المتأهلين بعد التأكد من اكتمال بياناتها ووجود ختم مرجع المتسابق عليها ومرفقا

-صورتان شخصيتان للمتسابق )ماعدا النساء(.

- صورة من بطاقة الهوية الوطنية. 

 عليها درجته. 
ً
-استمارات اختبار المتسابق في المرحلة األولية موضحا

وترسل  إلدارة التوجيه الفكري والمعنوي باألمن العام بخطاب رسمي في موعد أقصاه سبعة أيام من الموعد 

المقرر النتهاء اختبارات المرحلة األولية ) مع مالحظة أن يتضمن الخطاب أعداد جميع المتقدمين للمرحلة األولية( . 

8- تقوم إدارة التوجيه الفكري والمعنوي بمخاطبة جهات المرشحين للمرحلة النهائية بطلب تكليفهم بالحضور أمام 

لجنة التحكيم الرئيسة في مدينة الرياض حسب المواعيد المحددة. 

9- تقوم لجنة التحكيم الرئيسة في مدينة الرياض بإجراء االختبار النهائي للمتسابقين المرشحين للمرحلة النهائية وفق 

لجنة  إلى  المرشحات  تتقدم  بالمسابقة، كما  للفائزين  النهائية  النتيجة  إعالن  ، ومن ثم 
ً
المحددة مسبقا المواعيد 

خاصة في القسم النسائي الختبارهن وترشيح الفائزات بالمراكز األولى من كل فرع  .
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10-يتولى كل قطاع انتداب منسوبيه المرشحين للمرحلة النهائية والمقامة في مدينة الرياض لمدة )خمسة أيام( مع 

إصدار تذاكر السفر الالزمة . 

11- إعالن النتائج والحفل الختامي .

12-يتم تكليف الفائزين في المسابقة، ورؤساء اللجان الفرعية في شرط المناطق، بحضور الحفل الختامي للمسابقة.

13- يتولى كل قطاع انتداب منسوبيه الفائزين في المسابقة، ورؤساء اللجان الفرعية بشرط المناطق لحضور الحفل 

الختامي  والمقام -بمشيئة الله - في مدينة الرياض، لمدة )خمسة أيام ( مع إصدار تذاكر السفر الالزمة .  

  تنقسم لجان التحكيم في المسابقة إلى 

أ-لجان التحكيم الفرعية :

   وهي اللجان التي تقوم باختبار المتسابقين والمتسابقات في المرحلة األولية وتحديد المترشحين للمرحلة النهائية، 

اثنين أو محكمتين  للنساء، وتتكون من محكمين  بالنسبة  التحفيظ  المناطق، أو جمعيات  ويكون مقرها في شرط 

اثنتين فقط .

ب-لجنة التحكيم الرئيسة :

   وهي اللجنة التي تقوم باختبار المتسابقين والمتسابقات المرشحين للمرحلة النهائية، ويكون مقرها في مدينة 

الرياض ، وتتكون من ثالثة محكمين أو ثالث محكمات للجنة النسائية. 

   تتم مخاطبة وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد ، اإلدارة العامة لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، لترشيح عدد 

من محكمي المسابقة.

الفائز الثالثالفائز الثانيالفائز األولالفرع

42  ألف ريال46  ألف ريال50  ألف ريالاألول

32  ألف ريال36  ألف ريال40  ألف ريالالثاني

22  ألف ريال26  ألف ريال30  ألف ريالالثالث

12  ألف ريال16  ألف ريال20  ألف ريالالرابع

6  آالف ريال8  آالف ريال10  آالف ريالالخامس

 

الفائز الثالثالفائز الثانيالفائز األولالفرع

42  ألف ريال46  ألف ريال50  ألف ريالاألول

32  ألف ريال36  ألف ريال40  ألف ريالالثاني

22  ألف ريال26  ألف ريال30  ألف ريالالثالث

12  ألف ريال16  ألف ريال20  ألف ريالالرابع

6  آالف ريال8  آالف ريال10  آالف ريالالخامس
 

فروع الرجال

فروع النساء
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آلية التحكيم في المسابقة 

المرحلة األولية والنهائية 

1- تتألف لجنة التحكيم للمسابقة من نخبة من المتميزين في حفظ القرآن الكريم وعلوم التجويد وعلم القراءات ، يتم 

أختيارهم بعناية من قبل الجهات المنظمة للمسابقة ، ) محكمان للمرحلة األولية وثالثة محكمين للمرحلة النهائية (.

 وفي األماكن المناسبة .
ً
2- يكون التسابق علنيا

 عن اإلشراف على أعمالها وإدارة المسابقة وحفظ 
ً
، ويكون مسؤوال 3- يكلف أحد أعضاء لجنة التحكيم برأسة اللجنة 

النظام في قاعة اإلختبار وتوزيع مهام التحكم على األعضاء لفتح وإلقاء السؤال لكل محكم.

4- يكون عدد األسئلة كالتالي :

فــــي الفـــــــرع األول ) 5 ( أســـــــئلةفــــي الفـــــــرع األول ) 5 ( أســـــــئلة

فــي الفــــرع الثانـــي ) 5 ( أســــئلةفــي الفــــرع الثانـــي ) 5 ( أســــئلة

فــــي الفـــــرع الثالــث ) 3 ( أســــئلةفــــي الفـــــرع الثالــث ) 3 ( أســــئلة

فـــي الفـــــــــــرع الرابــــــــع ســــــؤالنفـــي الفـــــــــــرع الرابــــــــع ســــــؤالن

في الفرع الخامس سؤال واحدفي الفرع الخامس سؤال واحد

ال
ـــــــ

رج
ال

اء
ســـــ

لن
ا

: رؤساء اللجان الفرعية بشرط المناطق
ً
 تاسعا

   
رقم الجوالالمنطقةاالسم والرتبة

0542754555الحدود الشماليةعميد / فهد بن األسمر العنزي

0557449900حائلعقيد / عمار بن محمد الشمري

0505419132الرياضعقيد / بندر بن منصور الجديعي

0503808882الشرقيةعقيد / عبدالرحمن بن محمد الحملي

0542404032المدينة المنورة مقدم / منصور بن ربيعان العويد

0533315566الجوفمقدم / نافع بن شايم الرويلي

0503181886مكة المكرمةمقدم / تركي بن سعيد عسيري

0503783332نجرانرائد / سعييد بن عبدالله الخثعمي

0504169661جازانرائد / نايف بن عبدالرحمن الحكمي

0565329948تبوكنقيب / سلمان بن عويض المطيري

0554788824عسيرنقيب / عبدالرحمن بن محمد الكاملي

0558537986     الباحةمالزم أول / راكام بن محمد حكمي

0506146777القصيمرئيس رقباء / مفرح بن فريح الحربي
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 وانتهاء ، ويراعى فيها المعنى بحيث ال يؤثر على مقدار السؤال وهو وجه كامل 
ً
 بدءا

ً
5- يلتوم باألسئلة المعدة مسبقا

من مصحف مجمه الملك فهد .

6- تخفف عن المتسابق في مقدار األسئلة إذا اتفق أعضاء لجنة التحكيم على ضعفه .

7- يكون الفتح على القارءفي حالة الخطاء في الحفظ فقط .

 مع التبيه ال يحسم عليه شيئ .
ً
8- إذا تدارك القارئ خطأه قبل أن ينبه عليه أو كان التدارك متزامنا

9- في حالة خطأ المتسابق في الحفظ أن ينبه عليه مرة واحدة ويحسم منه ربع درجة ، وفي حالة عدم تدارك الخطأ 

 يفتح عليه ويحسم عليه نص 
ً
بعدها ينبه عليه مرة أخرى ويحسم منه ربع درحةأخرى ، وفي حالة تدارك الخطأ أيضا

درجة من غير درجة التنبيه ، بحيث يكون مجموع الحسم درجة واحدة.

10-إذا توقف المتسابق عن تسلسل القرأة أو لم يعرف الصحيح من اآليات لمدة خمس ثواني فتح عليه ويحسم عليه 

درجة واحدة .

11- يحسم على كل خطأ في التجويد ربع درجة ، وفي حالة تكرار الخطأ ذته يكرر الحسم بعدد مرات الخطأ بنفس النسبة.

12- ينبه المتسابق على اللحن الجلي كتبديل حرف مكان حرفوحركة مكان حركة أو سكون ، ويعامل معاملة الخطأ في 

الحفظ .

13- إذا طلب من المتسابق القراءة من أول السورة التي يتم تسميتها فعلى المتسابق معرفة ذلك بنفسه ، وفي حالة 

الخطأ يفتح عليه ويحسم منه درجة .

 
ً
، بحيث إذا توقف المتسابقة وقفا قبيحا 14- المراد بالتجويدتطبيق قواعد التجويد ومراعاة أحكام الوقوف واالبتداء 

حسم منه ربع درجة، وكذلك االبتداء .

15- إذا أخطأ المتسابق في التجويد وفطن لخطئه وأصلحه اليحسم منه شيئ .

16- إذا أخطأ المتسابقة في الحفظ ونبه ثم عاد فعليه أن يراعي أحكام التجويد وإال حسم منه في خطئه الذي أحدثه 

في اإلعادة .

 وكتابه .
ً
17- يعطي كل محكم المتسابق الدرجة التي يستحقها في كل حقل من حقول استمارة المتسابق رقما

18- يتم تقييم المتسابقين في احتبار التحكيم ممائة درجة موزعة على النحو التالي : )70( درجة للحفظ و)20( درجة 

للتجويج و )10(درجات لحن اترتيل واألداء .

 بالقواعدالضرورية التي يراعيها الحكام في وضع الدرجات في اليوم األول عند بدء فعاليات 
ً
19-يحاط المتسابقون علما

المسابقة على وجه اإليجاز  ويتولى ذلك رئيس اللجنة .

20- يشترط للدخول في التصفيات الهائية على مستوى المناطق حصول المتسابق على نسبة ال تقل عن )85%( في 

مرحلة التصفيات األولية .

21- يشترط لحصول المتسابق على جوائز المسابقة أن ال يقل نسبته عن )85%( وإال حجبت الجائزة عن الفرع لعد حصول 

المتسابق على النسبة المطلوبة .

وإتقان  الجميع  للتأكد من سالمة  المتسابقين  استمارت  تراجع  النهائية  الدرجة  كثر في  أو  إذا تساوى متسابقان   -22

التقييم مع االعتبار برؤية المحكم الذي دون الملحوظات على المتسابق ةعلى كل حال ال يعتمد تكرار التفوق في 

جائزة الفرع 

23- يؤمل من أعضاء لجنة التحكيم االلتزام بسرية أعمال اللجنة ودرجات المتسابقين ومستوياتهم.

والله الموفق
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