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مسابقة تاج اإلمام

انطالق من نهج المملكة العربية السعودية ( بتطبيق القران الكريم والسنة
النبوية ( فقد ارتأت عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد بجامعة
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية شحذ همم طالبات االنتساب المطور
بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية لحفظ القران الكريم والسنة
النبوية  ،بالتعاون مع المركز النسائي لتحفيظ القران الكريم والسنة في
اإلسكان الجامعي.
وقد تبنى المركز النسائي إعداد كل ما يتعلق بهذه المسابقة الطموحة التي
ترتكز على التنافس في حفظ كتاب اهلل عز وجل وسنة المصطفى صلى
اهلل عليه وسلم من النواحي التعلمية ،وتبنت عمادة التعلم اإللكتروني
والتعليم عن بعد إعداد وتجهيز كافة المتطلبات التقنية.
وقد تم الرفع بأهداف وشروط وضوابط المشاركة في مسابقة ( تاج اإلمام)
لصاحب المعالي مدير جامعة اإلمام محمد بن سعود ا ٍإلسالمية األستاذ
الدكتور /سليمان بن عبداهلل أبا الخيل  -حفظه اهلل – وقد لقيت هذه
المسابقة التي استمرت ما يقارب سبع أشهر رعاية كريمة من معاليه ودعم
واهتمام منذ انطالقتها حتى وصلت بعطائها اال محدود ونتاجها الزاخر
لتتوج طالباتها بحفل ختامي الذي تتشرف الجامعة برعايته من قبل حرم
خادم الحرمين الشريفين صاحبة السمو األميرة /حصة بنت طراد الشعالن.
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مقتطفات من عناية
خادم الحرمين الشريفين
بالقرآن الكريم
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مسابقة تاج اإلمام

احلمد اهلل رب العاملني ،و�أ�صلي و�أ�سلم على النبي الكرمي ،نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني� .أما بعد:
ف�إن �إن�شاء كر�سي امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للقر�آن الكرمي له معانٍ عميقة ،ودالالت قوية ،وعلى ر�أ�سها �أن اململكة العربية ال�سعودية
أ�سا�سا واعتمدت يف انطالقتها الأوىل من كتاب اهلل و�سنة ر�سوله ولقد كان لذلك �أثر وا�ضح يف م�سريتها ويف تقدمها ويف منائها
قامت � ً
ويف عزها ون�صرها ومتكينها و�س�ؤددها ،منذ �أن �أ�س�سها ووحدها امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن على التوحيد ،ومرو ًرا ب�أبنائه الربرة
امليامني ،حتى هذا العهد الزاهر عهد خادم احلرمني ال�شريفني ،الذي ر�أينا فيه ما ي�سر اخلاطر ،ويثلج ال�صدر ،ويبعث على مزيد من
الف�ألِ والعطاء املتدفق خدم ًة لكتاب اهلل و�سنة ر�سوله ،وقيامًا بواجبهما وبيا ًنا ملا يت�ض ّمنه هذا الكتاب الكرمي من الف�ضائل ،واخلري
العميم ،والتعاون على الرب والتقوى ،وخدمة الب�شرية والإن�سانية جمعاء فوق كل �أر�ض وحتت كل �سماء.
�إن االهتمام بكتاب اهلل والعناية به والعمل على البحث عن جميع الو�سائل والأ�ساليب والطرق التي تو�صل �إىل حقائق ودقائق ومعاين
هذا القر�آن الكرمي ـ الذي ال ي�أتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم حميد ،والذي هو ال�صراط امل�ستقيم ،ونور اهلل
املبني ،والذي من �أخذ به هُدِ ي ،ومن تركه �ض ّل ،والذي ال تنق�ضي عجائبه ،وال يبلى على كرثة الردّ ،والذي فيه خرب من قبلنا ،ونب�أ من
بعدنا ،وحكم ما بيننا ـ ال �شك �أن ذلك هو املنطلق الوا�ضح ،والر�ؤية ال�سديدة من قبل والة �أمرنا حفظهم اهلل ،والتي جعلت هذه البالد
رائدة ومتم ّيزة ومتقدمة فيما يتعلق بـاالهتمام بكتاب اهلل ،و� ً
أي�ضا دعم م�ؤ�س�ساته وقنواته وجميع الو�سائل والأ�ساليب التي جتعله ي�صل
وخ�صو�صا يف هذه الأر�ض املباركة ،ويف العامل الإ�سالمي ،بل ويف العامل كله ،ومما ي�شهد على ذلك ويدل
�إىل كل م�ستفيد منه يف كل مكان،
ً
عليه داللة وا�ضحة ويجعله واق ًعا ح ًيا
ملمو�سا تثبته الدالئل وال�شواهد القاطعة تلك اجلهود الوا�ضحة التي نلم�سها من والة �أمرنا ،حيث
ً
اعتنوا بها وهيئوا لها كل املقدرات املادية واملعنوية واخلربات الب�شرية ،ومنها على �سبيل املثال :امل�سابقات الدولية ،وامل�سابقات املحلية،
وكذلك �إن�شاء املجمعات التي تعنى بخدمة كتاب اهلل الكرمي ،و� ً
أي�ضا �إن�شاء الكليات واملراكز واملعاهد املتخ�ص�صة يف الداخل واخلارج.
تاجا وعمال رائدًا رائ ًعا من خادم احلرمني ال�شريفني الذي �أطلق م�س َّمى هذا الكر�سي ليحمل ا�سمه الكرمي ،ويكون
ثم ي�أتي هذا الكر�سي ً
ريا ،ونعمل عمال
وا�ضحا يف
ً
ا�سمه »:كر�سي امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للقر�آن الكرمي» ليدلنا دالل ًة وا�ضح ًة على �أننا متجهون اجتاهًا خ ً
�سبيل ما هو �سبب كل خري وف�ضل نعي�شه يف هذه البالد.
وختامًا ف�إن كر�سي امللك عبداهلل بن عبد العزيز للقر�آن الكرمي يعد نربا�ساً لكرا�سي البحث العلمية يف اجلامعات ال�سعودية ويف جامعة
الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية على وجه اخل�صو�ص يف �أهدافه ومتيزه .
و�أ�سال اهلل ـ �سبحانه وتعاىل ـ �أن يجعل هذا الكر�سي يف موازين ح�سنات خادم احلرمني ال�شريفني ،و�أن يعلي قدره و�ش�أنه يف الدنيا والآخرة
لعنايته بكتاب اهلل ،و�أن يزيده هو ووالة �أمرنا ع ًزا ون�ص ًرا ومت�س ًكا وقيامًا بكتاب اهلل و�سنة ر�سوله و�أن يطيل يف عمره على الطاعة والإميان.
و�صلى اهلل على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.

�أ.د� .سليمان بن عبداهلل �أبا اخليل

معايل مدير جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
امل�شرف العام على كر�سي امللك عبداهلل بن عبد العزيز للقر�آن الكرمي
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األهداف  ..المستهدفون..
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مسابقة تاج اإلمام

أهداف المسابقة:
 -1تحقيق رسالة المملكة العربية السعودية في تطبيق منهج القران
الكريم والسنة النبوية.
 -2تحفيز همم طالبات االنتساب المطور بالجامعة لحفظ القران الكريم
والسنة النبوية.
 -3تبصير وتوجيه الطالبات إلى هدي القرآن الكريم والسنة النبوية.
الفئة المستهدفة:
طالبات االنتساب المطور بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
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منهج المسابقة
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مسابقة تاج اإلمام

 -1فروع المسابقة:

أ -الفرع األول :حفظ خمسة عشر جزءًا من القرآن الكريم مع التالوة والتجويد من الجزء السادس عشر إلى
الجزء الثالثين .
ب -الفرع الثاني :حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم مع التالوة والتجويد من الجزء الحادي والعشرين إلى
الجزء الثالثين
ج -الفرع الثالث :حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم مع التالوة والتجويد من الجزء السادس والعشرين
إلى الجزء الثالثين.
د -الفرع الرابع :حفظ (  50حديث مختارة من كتاب رياض الصالحين ( تم تحديدها )  +األربعين النووية )

 -2محتوى المنهج :

أ ) الحفظ :ومعناه التمكن واإلتقان التام لحفظ آيات القرآن الكريم من حيث:
 -1تسلسل اآليات ومعرفة أوائلها وأواخرها.
 -2المحافظة على بناء الكلمة بحركاتها وتشديداتها بما يوافق رسم المصحف .
 -3عدم إسقاط شيء من الحروف والكلمات أو زيادتها.
 -4االحتراز عن اللحن ( الجلي والخفي ).
 -5التالوة على رواية حفص عن عاصم ابن أبي النجود رحمه اهلل.
 -6القدرة على ربط آخر كل سورة بأول السورة التي تليها.
ب ) التجويد  :ومعناه مراعاة جميع أحكام التجويد من حيث :
 -1النطق الصحيح للحروف .
 -2العناية بأحكام الوقف واالبتداء كما هو مثبت بالعالمات التي في مصحف المدينة النبوية.
ُ -3يطالب المتسابق بتطبيق أحكام التجويد أثناء التالوة المتمثلة في  :مخارج الحروف  ،وصفاتها ،
والتفخيم والترقيق  ،وأحكام المدود  ،وأحكام النون الساكنة والتنوين ،وأحكام الميم الساكنة والتنوين،
والنون والميم المشددتين .
ج ) التالوة :ومعناها األداء الجيد للقارئ من حيث :
 -1وثوق القارئ من نفسه وعدم التردد والتلعثم والتوقف والنكوص .
 -2فصاحة القراءة وخلوها من اللثغ.
َ
وإبطاء ).
ا
إسراع
 -3اعتدال التالوة من حيث النسق (
ً
 -4استرسال الصوت والتمكن من ضبطه في حال الرفع والخفض .
 -5تجنب التكلف والتشدق في نطق الحروف والكلمات
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التحكيم
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مسابقة تاج اإلمام

أوالً :القران الكريم :
أ -توزيع الدرجات  ) 100 ( :درجة لكل فرع موزعة كالتالي :
الحفظ  ) 70 ( :سبعون درجة.التالوة والترتيل  ) 15 ( :خمسة عشر درجه .التجويد  ) 15 ( :خمسة عشر درجه.ثانيًا :الحديث الشريف ) 100 ( :درجة موزعة كالتالي :
حفظ الحديث  ) 70 ( :سبعون درجة .حفظ من أخرج الحديث في المتن المقرر ) 30 ( :خمسة عشر درجة .ب -قواعد التحكيم :
 -1إذا أخطأ القارئ في الحفظ ينبه مرتين ويحسم على كل تنبيه ربع درجة فإن لم يتمكن من
معرفة الصواب بعد التنبيه الثاني يفتح عليه وتحسم نصف درجة تضاف إلى التنبيهين ليصبح
المجموع درجة واحدة.
 -2إذا توقف القارئ ولم يواصل يفتح عليه وتحسم درجة واحدة.
 -3يحسم ربع درجة عن كل إخالل بضوابط التالوة السابقة.
 -4يحسم ربع درجة عن كل خطأ في التجويد .
 -5يدون المحكم مواطن القوة والتميز للمتسابق وكذلك مواطن الضعف الظاهرة للرجوع
إليها عند تماثل درجات المتسابقين .
 -6عند تساوي درجات متسابقتين أو أكثر من أصحاب المراكز الفائزة ينظر في ذلك من قبل
اللجنة التنفيذية.
 -7في الفرع األول والثاني والثالث يقرأ الطالب /الطالبة خمسة مقاطع  ،كل مقطع ربع حزب
على األكثر.
 -8يشترط للحصول على الجائزة المقررة لكل فرع أن يحصل الفائز على نسبة ال تقل عن .%95
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جوائز المسابقة
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مسابقة تاج اإلمام

 -1جوائز المسابقة حسب الفروع وهي على النحو التالي:
أ -الفرع األول (حفظ  15جزء) 10,000( :ريال) ألول عشر فائزات.
ب -الفرع الثاني (حفظ  10جزء) 6,000( :ريال) ألول عشر فائزات.
ج -الفرع الثالث (حفظ  5جزء) 3,000( :ريال) ألول عشر فائزات.
د -الفرع الرابع :حفظ (  50حديث مختارة من كتاب رياض الصالحين ( تم تحديدها )  +األربعين
النووية)
  5,000ريال ألول عشر فائزات. 4,000 -ريال لـثاني عشر فائزات.
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فرز المتسابقات
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مسابقة تاج اإلمام

الخطوة األولى
تقسيم الطالبات على الغرف الصوتية  ،ويعين على كل غرفة أستاذة
لمتابعة الحفظ والتجويد .
الخطوة الثانية:
تحدد األستاذة مستوى طالباتها في الغرفة الصوتية ،وتقسم الوقت بين
الطالبات المجيدات والمبتدءات .
الخطوة الثالثة:
ترسل رسائل نصية عن طريق النظام  -لغير المجتازات  -بإبالغهن عن
عدم استحقاقهن المشاركة في المسابقة  ،ويقوم النظام باستبعادهن
عن الغرف الصوتية .
الخطوة الرابعة:
يستمر تدريب المشاركات في المسابقة ثم يتم الفرز النهائي لمن تستحق
خوض المنافسة الكبرى .
الخطوة الخامسة:
يحق لألستاذة أن تبين للطالبة مستواها ومواطن القوة والضعف لديها.
الخطوة السادسة:
من بقي من المجموعة األخيرة من المتسابقات؛ يتابعن من قبل معلمتهن
إلى أوان التحكيم .
الخطوة السابعة:
تمنح كل متسابقة في هذه المرحلة بطاقة لدخول االختبار .
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اللقاءات المساندة للحفظ للقرآن
الكريم والسنة النبوية
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مسابقة تاج اإلمام

حيث انطلقت المسابقة في منتصف شهر شعبان برعاية معالي مدير الجامعة األستاذ الدكتور/
سليمان بن عبداهلل أبا الخيل تحت متابعة مباشرة من سعادة العميد أ.د .عبدالعزيز العامر والمشرفة
العامة على المركز النسائي لتحفيظ القرآن أ .عائشة الراجحي ،فقد وصل عدد الطالبات المشاركات
في المسابقة ما يقارب (  700طالبة ) في جميع فروع المسابقة الموزعة على أربعة فروع وهي على
النحو التالي ..
الفرع األول :حفظ خمسة عشر جزءًا من القرآن الكريم.
الفرع الثاني :حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم
الفرع الثالث :حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم
الفرع الرابع :حفظ (  50حديث مختارة من كتاب رياض الصالحين  +األربعين النووية ).
وقد تم البدء باللقاءات المساندة للحفظ للقرآن الكريم والحديث الشريف التي امتدت لمدة  4أشهر
عبر نظام تدارس والتي تديرها عدد من المحكمات من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومنسوبات
المركز النسائي لتحفيظ القرآن والسنة النبوية في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية .

( جدول اللقاءات المساندة للحفظ للقرآن الكريم والسنة النبوية )
�شهر �شوال

�شهر �شعبان
الوقت

الوقت

الوقت

الوقت

الوقت

الوقت

جمموعة ()1

جمموعة ()2

جمموعة ()1

جمموعة ()2

جمموعة ()1

جمموعة ()2

االثنني

5:45 – 4:45

7:00 – 6:00

2:00 – 1:00

3:10 – 2:10

5:45 – 4:45

7:00 – 6:00

الثالثاء

5:45 – 4:45

7:00 – 6:00

2:00 – 1:00

3:10 – 2:10

5:45 – 4:45

7:00 – 6:00

االربعاء

5:45 – 4:45

7:00 – 6:00

2:00 – 1:00

3:10 – 2:10

5:45 – 4:45

7:00 – 6:00

اليوم

• تم توزيع جدول اللقاءات المساندة بحيث تحتوي كل مجموعة على  20طالبة يتم عقد  3لقاءات أسبوعيًا
للمجموعة.
• مجموع المعلمات المشاركات في اللقاءات المساندة للحفظ  14معلمة.
• تم عقد أكثر من  400حلقة تحفيظ للقرآن الكريم والسنة النبوية لمسابقة تاج اإلمام.
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المرشحات للتحكيم النهائي
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مسابقة تاج اإلمام

تم تشكيل ( )11لجنة لتحكيم المرشحات
النهائيات لمسابقة (تاج اإلمام) بحفظ
القرآن الكريم والسنة النبوية.
مكان التحكيم:
أ -مدينة الرياض ( مدينة الملك عبداهلل
للطالبات مبنى  ) 324يوم األحد واألثنين
الموافق 1435/11/13 -12هـ.
الوقت :الساعة  4عصرًا حتى الساعة 8
مساء.
ً
ب -مدينة جدة ( صالة اجتماعات ) يوم
األربعاء  -الخميس 1435/11/16 -15هـ.
الوقت :الساعة  9صباحًا حتى الساعة 1
ظهرًا  -الساعة  4عصرًا حتى الساعة 8
مساء.
ً
ج -عدد المحكمات للقرآن الكريم
والسنة النوية  10محكمات.
د -عدد الطالبات المرشحات للدخول
بالتحكيم بعد التصفية النهائية على
النحو التالي ( :القرآن الكريم)
المنطقة الوسطى:
الرياض  - 38الخرج  -1بريدة  -2الزلفي 1
المنطقة الشمالية:
تبوك 1
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المنطقة الجنوبية:
جيزان 2
خميس مشيط 1
المنطقة الشرقية:
الخبر  - 3الدمام  - 1حفر الباطن 1
المنطقة الغربية:
مكة المكرمة  – 7جدة  - 17المدينة
 - 3الطائف 2
المجموع 89 :طالبة في جميع فروع
القرآن الكريم.
ه -عدد الطالبات المرشحات للدخول
بالتحكيم بعد التصفية النهائية على
النحو التالي ( :السنة النبوية)
المنطقة الوسطى:
الرياض  – 6الخرج  – 1بريدة  – 1وادي
الدواسر 1
المنطقة الغربية
جدة  – 5مكة المكرمة 1
المنطقة الشمالية:
عسير  – 1الحدود الشمالية 1
المجموع 17 :طالبة في فرع الحديث
الشريف.
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كلمة

عميد التعلم اإللكتروني والتعلم عن بعد
األستاذ الدكتور /عبدالعزيز بن سعد العامر
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مسابقة تاج اإلمام

تم اعتماد نظام الفصول االفتراضية حتى يتسنى للطالبات المراجعة والحفظ بما يتناسب
وظروفهن ،مشيرًا إلى أنه يشترط لالنضمام للمسابقة أن تكون المشاركة طالبة من طالبات
التعليم عن بعد ،إضافة إلى تعبئة االستمارة الخاصة بالمسابقة عن طريق الموقع اإللكتروني،
وأبان عميد التعليم عن بعد أن التعاون بين العمادة والمركز النسائي لتحفيظ القرآن والسنة
في اإلسكان الجامعي تجسيد لترابط وحدات الجامعة ،وتعاضدها للقيام بمهامها ،وتحقيق
أهدافها لخدمة الدين والوطن من خالل تحفيز طالبات التعليم عن بعد على حفظ القرآن الكريم،
وسنة النبي صلى اهلل عليه وسلم ،وقدم الدكتور العامر شكره لكل من أسهم في انطالق هذه
المسابقة من منسوبي الجامعة وعلى رأسهم معالي مدير الجامعة األستاذ الدكتور سليمان بن
عبداهلل أبا الخيل؛ الذي دعم فكرة المسابقة بكافة إمكانات الجامعة وطاقاتها تأكيدًا لمنهجها
في تقديم كافة الخدمات للطالب والطالبات ،ودعمهم في كافة المجاالت؛ ليكونوا لبنات صالحة
في بناء وطنهم ،وخدمة والة أمرهم رعاهم اهلل.
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كلمة
المشرفة العامة على المركز النسائي لتحفيظ القرآن والسنة
في اإلسكان الجامعي
األستاذة /عائشة بنت محمد الراجحي
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مسابقة تاج اإلمام

إن التعاون بين المركز والعمادة يأتي في سياق خدمة طالبات التعليم عن بعد ،وإعانتهن على
حفظ ما تيسر من كتاب اهلل تعالى وسنة نبيه عليه أفضل الصالة والسالم؛ تنفيذًا لتوجيهات
معالي مدير الجامعة؛ التي تؤكد حرص الجامعة على رعاية كتاب اهلل وسنة نبيه الكريم -صلى
اهلل عليه وسلم ،-والعناية بهما بما يحقق أهدافها لخدمة الدين اإلسالمي؛ وفق توجيهات والة
األمر -وفقهم اهلل -وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز -حفظه
اهلل ورعاه -الذي يحرص دومًا على خدمة اإلسالم والمسلمين ،وبذل كافة الجهود التي تعين على
نشر كتاب اهلل تعالى ،وسنة نبيه الكريم صلى اهلل عليه وسلم داخل المملكة وخارجها ،وقدمت
الراجحي شكرها لكل من أسهم في إطالق هذه المسابقة من منسوبي الجامعة وعلى رأسهم
معالي األستاذ الدكتور سليمان بن عبداهلل أبا الخيل؛ الذي يحض منسوبيها على تقديم كافة
الخدمات ،وتسهيل الطرق؛ التي تسهم في قيام الجامعة بواجبها لخدمة الدين والوطن ووالة
األمر.
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تتقدم اللجنة التنظيمية بالشكر الجزيل
لصاحب المعالي مدير الجامعة
األستاذ الدكتور /سليمان بن عبداهلل أبا الخيل
على دعمه واهتمامه وعنايته من خالل رعاية مسابقة
( تاج اإلمام ).
مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والسداد ..
 elearn.imamu.edu.saهاتف imamuelearn 920001580 :

� 12/01/36 12:59:48

���� �������� - Copy.indd 24

