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برعاية مجمس أئمة وخطباء هيت, وبالتعاون مع كمية 
االمام األعظم الجامعة ومركز اإلمام الشاطبي اإلقرائي في 

لرمضانية هيت يقيم )جامع هيت الشرقي( المسابقة ا
م( خالل  4153 -هـ  5341القطرية السادسة لمعام )

شهر رمضان المبارك وضمن محورين : محور الحفظ 
 ومحور أحكام التالوة والنغم وبالقراءة العراقية.

 

محافظة األنبار –قضاء هيت  –جامع هيت الشرقي   
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محافظة األنبار –المسابقة الرمضانية القطرية السادسة في جامع هيت الشرقي   

برعايةةةج س أةةة  خطسةةةج ت, بةةةاع ويةةةتك تبااالمةةةاتع سةةةج مأيةةةج ز سةةةا  ز ع ةةة  زا اسمةةةج تسرمةةة      
( زاسسةةاب ج زارسنةةاايج زا  ريةةج  زإلسةةا  زاطةةا بق زإليرزطةةق  ةةق ويةةت ي ةةي  ل  ةةاسج ويةةت زاطةةريق

 ( ,ةة ش طةةىر رسنةةاع زاسبةةار   4153 -وةةة  5341اأمةةا  ل تز تاةةل امسةةت  زامةةرز  زاسادسةةج
 :تنسع سحتريع

ويتضمن ثالثة فروع: : حفظ القرآن الكريم:احملور األول  

 الفرع األول: 

.عاسًا( 31  لبحف  زا رآع زامري  ماسً  ك عأل خع   يال ات  عسر زاسالسا  

 الفرع الثاني: 

.عاسًا( 41  لبسع زا رآع زامري  ك عأل خ  يال ات  عسر زاسالسا  عًز( سالالاايج  51حف  ل  

 الفرع الثالث: 

.عاسًا( 51  لبخ  زع( سالالاايج سع زا رآع زامري  ك عأل خ  يال ات  عسر زاسالسا 1حف  ل  

 

 شروط المسابقة في هذا المحور:

زامري تخحما  ال تة زا رآع  ي ااب زاسالساب  بااحف  زاديي  تزإلال اع زاالا  اأستزد  

  يح  اسع طار  ساب ًا زع يطار   ق اف  زافرع خت خيش ساه.
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: مسابقة القرآن الكريم ألحكام التالوة والنغم وبالقراءة العراقية:احملور الثاني  

 شروط المسابقة في هذ المحور: 

 خع يمتع زاسالساب  سال اًا ا رزعة زا رآع زامري  تخحما  زاال تة سج سرزعاة خصتش زااغ .

 مكان وموعد اإلختبار لكال المحورين:

ي,نج زاسالساب   ق م  زاسحتريع ا ,البار ز تاق  ق خيسا  مأيةج ز سةا  ز ع ة  زا اسمةج    
( تحسةةب يةةرب زاسالسةةاب  سةةع وةة   ز يسةةا ك هيــت –البصــرة  -الموصــل  –كركــوك  –بغــداد ل 

ي ةةرع عأةةيى  زإل,البةةار سالسةةاب ًا سةةع مةةش  ةةرع ( 54لت اةة   ةةق طةةىر طةةمباع زاسبةةار ك االرطةةي  
 االحديةةد تز,ةةر سةةع طةةىر رسنةةاع زاسبةةار  زااىةةاطق  ةةق ل ةةاسج ويةةت زاطةةريق( ,ةة ش زامطةةر ز

 زافاط يع زاث ثج ز تزطش سع مش  رع.

 املالحظات العامة :

.و   زاسساب ج تاأسرة ز تال  سيج سحا  ات زامرز  الطسش -5  

( تسيمتع 18857415141 – 18918395:73اأالس يش تز سالفسار ز الصاش بااىاالف ل -4
 آ,ر ستعد اأالس يش بدزيج طىر طمباع.

ااا   تزط  ييسج اأفاط يع زاث ثج ز تزطش سع مش  رع.و -4  

سسيج طمريج , ش طىر رسناع زاسبار .خالال,أش زاسساب ج ادتزت عأسيج ت  -3  

فاط يع ز تزطش  ق م  زاسحتريع , ش زاحفش زا,الاسق زا ع سي ا  سيمتع الت يج زا تزط  عأل زا -1
رسناع زاسبار  إع طاع زهلل الماال. 48 ق  اسج ويت زاطريق يت    

 زاأ اج زاالحنيريج اأسساب ج

  اسج ويت زاطريق


