
  

  للجمعیة المغربیة ألساتذة التربیة اإلسالمیة

  لحفظ وتجوید القرآن الكریم

  السالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ 

ي إطار تتویج جھود الفروع المحلیة للجمعیة في األنشطة الخاصة بالمسابقات اإلقلیمیة 

  لثانیةالوطنیة اإلعالنكم عن االستعداد للمشاركة في ھذه المسابقة 

 ،سیدي بنوربمدینة بقاعة بدر،  م 201

     . المرفقة أسفلھالبطاقة التقنیة  وفق

  والسالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ 

                                                                                         

 الجمعیة رئیس

 

  الجمـــعـــیة المغـــربـــیة

  ألساتذة التربیة اإلسالمیة

  1362ب  - المكتب الوطني ص

  القنیطرة

  بسم هللا الرحمن الرحیم

  

  لفرع المحلياكاتب إلى السید 

للجمعیة المغربیة ألساتذة التربیة اإلسالمیة                 

لحفظ وتجوید القرآن الكریم لثانیةدعوة للمشاركة في المسابقة الوطنیة ا

السالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ 

ي إطار تتویج جھود الفروع المحلیة للجمعیة في األنشطة الخاصة بالمسابقات اإلقلیمیة 

إلعالنكم عن االستعداد للمشاركة في ھذه المسابقة تجوید القرآن الكریم، واستجابة 

2016 ماي 8 الموافق لھــ  1437 فاتح شعبانالمقرر تنظیمھا بتاریخ 

وفق فإن المكتب الوطني للجمعیة یستدعیكم  للمشاركة في ھذه المسابقة

  وفق هللا الجمیع لما فیھ خدمة الناشئة وخدمة الصالح العام 

والسالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ                                                                  

                           
  

دعوة للمشاركة في المسابقة الوطنیة ا  :الموضوع    

  

  وبعد؛

ي إطار تتویج جھود الفروع المحلیة للجمعیة في األنشطة الخاصة بالمسابقات اإلقلیمیة فف        

تجوید القرآن الكریم، واستجابة لحفظ و

المقرر تنظیمھا بتاریخ 

فإن المكتب الوطني للجمعیة یستدعیكم  للمشاركة في ھذه المسابقة

وفق هللا الجمیع لما فیھ خدمة الناشئة وخدمة الصالح العام 

  

                                                                 

 

 

 



  في حفظ  القرآن الكریم وتجویده 

  سیدي بنور 
تالمیذ المؤسسات التعلیمیة اإلعدادیة والتأھیلیة العامة والخاصة الفائزون في اإلقصائیات 

  المغربیة آو المشرقیة )القراءة(على مجال التجوید بالطریقة
  : ب  

( ین للرتبة األولى والثانیة في المسابقة المحلیة، بعض النظر عن السلك 

  المغربیة آو المشرقیة أو ھما معا 

  )تلمیذة وتلمیذا  

  ) لطبعة األخیرة  ا( 
  في مجاالت علمیة وثقافیة مختلفة 

  ........جوائز أخرى حسب اإلمكانات المتوفرة 

  
   ولجان التحكیم

مناصفة بین الفروع واللجنة التنظیمیة المحلیة 
واألمل معقود على جمیع الفروع أن تتدبر ھذا األمر  وتعفي المكتب الوطني 

والمحلي لسیدي بنور من ھذه المصاریف دعما منھا لھذه التظاھرة الوطنیة وحرصا على 

لفائدة  امةاھمة بھ إلنجاح ھذه التظاھرة الھ
وجزاكم هللا خیرا وهللا ال یضیع أجر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )   إبراھیم الخلیل اولحسن
0671948880 

  الجمـــعـــیة المغـــربـــیة

  اإلسالمیة ألساتذة التربیة

  1362ب  - المكتب الوطني ص

  القنیطرة

  بسم هللا الرحمن الرحیم

  

في حفظ  القرآن الكریم وتجویده  الثانیةالمسابقة الوطنیة 

    2016 سیدي بنور

  :البطاقة التقنیة 
  2016 ماي 8

سیدي بنور مدینة 
تالمیذ المؤسسات التعلیمیة اإلعدادیة والتأھیلیة العامة والخاصة الفائزون في اإلقصائیات 

  المحلیة المنظمة على صعید فروع الجمعیة 
  

على مجال التجوید بالطریقة -  استثناء -ستقتصر ھذه الدورة  -
  -حسب رغبتھ وإمكانیاتھ  –یمكن لكل فرع أن یشارك  -
ین للرتبة األولى والثانیة في المسابقة المحلیة، بعض النظر عن السلك تلمترشحین اثنین مح -

  )آو تأھیلي  - إ ع 
المغربیة آو المشرقیة أو ھما معا ) القراءة ( في التجوید بالطریقة )  ة(مشارك  -
  
 30حوالي   أولي تقدیر(     حسب تأكید مشاركة الفروع 
  جوائز نقدیة مھمة لفائدة الفائزین الثالثة األوائل   -
  جوائز نقدیة تشجیعیة لكل المشاركین  -
  : جوائز عینیة رمزیة  -

( المصحف المحمدي  لكل مشارك  -                        
في مجاالت علمیة وثقافیة مختلفة  ومؤلفات كتب  -                        

  ...أشرطة وأقراص -                         
جوائز أخرى حسب اإلمكانات المتوفرة  -                         

  شواھد تقدیریة  لجمیع المشاركین -
  
  التحاق المشاركین األباعد یوم السبت مساء   -
  االستقبال یوم السبت ابتداء من الساعة السادسة مساء -
ولجان التحكیم متوفر للمشاركین والمشرفینالمبیت والتغذیة  - 
مناصفة بین الفروع واللجنة التنظیمیة المحلیة مصاریف تنقل المشاركین من الفروع  -

واألمل معقود على جمیع الفروع أن تتدبر ھذا األمر  وتعفي المكتب الوطني ( والوطنیة 
والمحلي لسیدي بنور من ھذه المصاریف دعما منھا لھذه التظاھرة الوطنیة وحرصا على 

  ) إنجاحھا

اھمة بھ إلنجاح ھذه التظاھرة الھالرجاء تحدید ما یمكن توفیره والمس
وجزاكم هللا خیرا وهللا ال یضیع أجر  ،ولكم منا ومنھم كامل التقدیر والشكر ،التالمیذ والتلمیذات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : تیة یرجى االتصال بالھواتف اآل
إبراھیم الخلیل اولحسن( 0655250315) محمد الزباخ( 0537360692

0671948880): كاتب فرع سیدي بنور(أو بالفرع المحتضن للدورة في شخص األستاذ ماجي

المسابقة الوطنیة 

البطاقة التقنیة 
  التاریخ 
  المكان 

تالمیذ المؤسسات التعلیمیة اإلعدادیة والتأھیلیة العامة والخاصة الفائزون في اإلقصائیات   الفئة المستھدفة 
المحلیة المنظمة على صعید فروع الجمعیة 

  
  

  مجال المشاركة 
-
-
-

إ ع 
-
  

   العدد 
  
  
  

  الجوائز المقترحة 

-
-
-

                        
                        

                         
                        

-
  

   
  بعض اإلجراءات التنظیمیة 

-
-
 
-

والوطنیة 
والمحلي لسیدي بنور من ھذه المصاریف دعما منھا لھذه التظاھرة الوطنیة وحرصا على 

إنجاحھا
   

الرجاء تحدید ما یمكن توفیره والمس: ملحوظة 
التالمیذ والتلمیذات

   المحسنین 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یرجى االتصال بالھواتف اآل :لالتصال
0661187048 -  0537360692

أو بالفرع المحتضن للدورة في شخص األستاذ ماجي


