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المقدمة
تبنــى صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلطان بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز -رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة األطفــال ذوي اإلعاقــة، منــذ 
أربعــة وعشــرين عامــًا إقامــة جائــزة فــي حفــظ القــرآن الكريــم لألطفــال ذوي اإلعاقــة؛ إذ يتكفــل ســموه بقيمــة جوائزهــا وكل تكاليفهــا 
مــن مالــه الخــاص؛ وذلــك بهــدف شــحذ همــم هــذه الفئــة الغاليــة مــن المجتمــع لحفــظ كتــاب اللــه الكريــم وتالوتــه؛ أســوًة بإخوانهــم 

مــن األطفــال األســوياء.
ــزة علــى مســتوى الجهــات المشــاركة واألفــراد حيــث أقيمــت فعاليتهــا فــي  ــر لهــذه الجائ ــدادًا للنجــاح الكبي ــدورة امت  وتأتــي هــذه ال

منطقــة جازان،وشــارك فيهــا متســابقون ومتســابقات مــن شــتى مناطــق المملكــة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي.



5

1234

دليل المشاركالبطاقاتالفولدرالكتاب

المطبوعات

1441هـ - 2020م

الدورة
1441هـ - 2020م

الدورة

 www.quran-dca.sa :الموقع اإللكتروني للجائزة

هاتف: 0118807044 - 0118807051

فاكس: 0118807041

quran@dca.org.sa  :البريد اإللكتروني

1441هـ - 2020م

الدورة

اللجنة المنظمة
االفتتاح 1440/4/24هـ - 2018/12/31م

عدد األطفال
المستفيدين من خدمات 
المركز الطبية والتعليمية

57

أطفال تم
دمجهم بالمدارس

5

كادرًا طبيًا
متخصصًا في عدة 

مجاالت بالمركز

16

متطوع في
القسمين التعليمي 

والطبي بالمركز

14

مركز جازن

1441هـ - 2020م

الدورة

دليل المشارك

جازان



6

استعدادات مبكرة:

*بــدأ اإلعــداد والتجهيــز للجائــزة فــي دورتهــا الرابعــة والعشــرين فــي 
ضــوء مــا أقرتــه أمانــة الجائــزة فــي اجتماعهــا األول المنعقــد بتاريــخ 
بالجــدول  المعتمــدة  والخطــة  2019/7/10م  الموافــق  1440/11/7هـــ 
العمــل  تشــكيل مجموعــات  وتــم  الجائــزة.  الزمنــي إلقامــة فعاليــات 
اإلداريــة والفنيــة ومجموعــة اإلســكان والتنقــالت والخدمــات ومجموعــة 
العالقــات العامــة واإلعــالم ومجموعــة الشــؤون الماليــة ومجموعــة 

العمــل النســائية.

• اجتماعات أمانة الجائزة

االجتماع األول: يوم األربعاء 1440/11/7هـ الموافق 2019/7/10م

• اجتماعات اللجنة التحضيرية

االجتماع األول: يوم الخميس 1441/5/7هـ الموافق 2020/1/2م
االجتماع الثاني: يوم االثنين 1441/5/25هـ الموافق 2020/1/20م

*ُأرســلت الدعــوات إلدارات التعليــم البنيــن والبنــات، وجمعيــات تحفيــظ القــرآن الكريــم الخيريــة، ومراكــز رعايــة األطفــال ذوي اإلعاقــة 
الحكوميــة واألهليــة داخــل المملكــة، باإلضافــة إلــى الجهــات المعنيــة بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي وذلــك لطلــب ترشــيح مرشــحيها 

مــن المتســابقين والمتســابقات للمشــاركة فــي الــدورة الرابعــة والعشــرين.   
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الجهات المرشحة
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بنــاء علــى مــا رأتــه أمانــة الجائــزة فــي اجتماعهــا األول مــن تجربــة إجــراء التصفيــات فــي بعــض مناطــق المملكــة فقــد اقيمــت تلــك 
التصفيــات فــي المناطــق التاليــة:

-التصفية األولية بمكة المكرمة ومدينة جدة:
جــرت اختبــارات البنيــن والبنــات يومــي االثنيــن والثالثــاء الموافــق 12-13 /4 /1441هـــ بمركــز الجمعيــة بمكــة المكرمــة ومركــز الملــك 
عبداللــه لألطفــال ذوي اإلعاقــة بجــدة وشــملت 29 متســابقًا ومتســابقة وتكونــت لجنــة التحكيــم للبنيــن مــن فضيلــة الشــيخ: أحمــد بــن 
محســن العبيــدي وفضيلــة الدكتــور إبراهيــم بــن عبداللــه الزهرانــي ولجنــة التحكيــم للبنــات مــن ســعادة د. ابتســام بنــت بــدر الجابــري 

و د. زينــب بنــت ســعيد داود.
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-التصفية األولية بالمدينة المنورة:
ــر ســلطان لألطفــال ذوي اإلعاقــة بالمدينــة المنــورة  ــار التصفيــات يــوم الخميــس الموافــق 15 / 4 /1441هـــ بمركــز األمي أقيــم اختب
وشــملت 16 متســابقًا ومتســابقة وتكونــت لجنــة التحكيــم للبنيــن مــن فضيلــة د.عبداللــه بــن محمــد الجــار اللــه وســعادة األســتاذ: تركي 
بــن عبداللــه الســبيعي ولجنــة التحكيــم للبنــات مــن األســتاذة: فايــزة بنــت الشــاماني العمــري واألســتاذة: حســناء بنــت علــي الحارثــي.
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-التصفية األولية بمدينة الرياض:
ــغ  ــة الرئيســي وبل ــز الملــك فهــد بمقــر الجمعي ــن الموافــق 19 / 4 /1441هـــ بمرك ــة الريــاض يــوم األثني ــة فــي مدين ــات األولي واختتمــت التصفي
عــدد المتنافســين 35 متســابقًا ومتســابقة وتكونــت لجنــة التحكيــم للبنيــن مــن فضيلــة الشــيخ: أحمــد بــن ســعد المريشــد والشــيخ/ عبدالمجيــد بــن 

عبدالعزيــز القعــود ولجنــة التحكيــم للبنــات مــن ســعادة الدكتــورة لولــوة بنــت عبدالكريــم المفلــح واألســتاذة/ ســميحة بنــت علــي الشــدي.
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التصفيات النهائية

التصفيــات  فــازوا فــي  78 متســابقًا ومتســابقة ممــن  *ُقبــل 
األوليــة وكذلــك مــن انطبقــت عليهــم الشــروط في بقيــة المناطق 
وفقــًا لتقريــر اللجنــة الفنيــة، منهــم 45 مــن البنيــن، 33 مــن البنــات 
مــن داخــل المملكــة العربيــة الســعودية ومــن اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة ومملكــة البحريــن.
*حجــز الفنــدق المناســب الســتضافة المشــاركين وأســرهم مــن 

خــارج جــازان.
*ُأمنــت تذاكــر الســفر لجميــع المقبوليــن ومرافقيهــم مــن خــارج 

منظقــة جــازان.
*تنسيق برنامج ثقافي وترفيهي للمتسابقين.

*أُعد الملف اإلعالمي للجائزة مشتماًل على/
- كتاب تعريفي بالجائزة.

ن وأتعلم(  -كتاب )ألوِّ
-دليل المشارك اإلرشادي.

*واســتقبلت الوفــود فــي مطــار الملــك عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز 
إلــى مقــر إقامتهــم  بجــازان بالفــل والــكادي والترحيــب وُنقلــوا 

وقدمــت لهــم هدايــا االســتقبال.
ــة مــن د.  ــم المكون ــة التحكي ــن أمــام لجن ــارات للبني *ُأجريــت االختب
علــي محمــد عطيــف رئيســًا للجنــة، والشــيخ عبدالناصــر بــن محمــد 

خديــش ، والشــيخ أحمــد بــن محســن العبيــدي. 
*ُأجريــت االختّبــارات للبنــات أمــام لجنــة تحكيــم مكونة مــن د. لولوة 
بنــت عبدالكريــم المفلــح واألســتاذة: عفــاف بنــت حامــد المطرفــي 

واألســتاذة: فاتن بنت حســين المعشــي.
*قدمــت شــهادة مشــاركة وهديــة ومكافــأة قدرهــا 500 ريــال لــكل 

مشــارك اســتمعت لــه اللجنــة.
الفعاليــات  هامــش  علــى  وترفيهــي  ثقافــي  برنامــج  *ُأقيــم 

التراثيــة. والقريــة  الشــتوي  المهرجــان  بزيــارة  لألطفــال 



16



17

الفعاليات المصاحبة

البرنامجاليوم
الوقت

المكان
إلىمن

األثنين

1441/6/2هـ 

2020/1/27م
وصول الوفود المشاركة

الثالثاء

1441/6/3هـ 

2020/1/28م

قاعة فندق 8:45ص8:30صاالفتتاح

نوفتيل

»الطابق  األرضي«
االستماع لتالوات 

المتسابقين
1:00م8:45ص

المهرجان الشتوي7:00م4:00مزيارة

األربعاء

1441/6/4هـ 

2020/1/29م

القرية التراثية11:00ص9:00مزيارة

7:30م6:30مالحفل الختامي

قاعة مركز جمعية 

األطفال ذوي 

اإلعاقة بجازان

الخميس

1441/6/5هـ 

2020/1/30م

مغادرة الوفود

فعاليات جائزة األمير سلطان بن سلمان

لحفظ القرآن الكريم لألطفال المعوقين

البرنامجاليوم
الوقت

المكان
إلىمن

الثالثاء

1441/6/3هـ 

2020/1/28م
وصول الوفود المشاركة

األربعاء

1441/6/4هـ 

2020/1/29م

قاعة فندق 8:45ص8:30صاالفتتاح

نوفتيل

»الطابق  األرضي«
االستماع لتالوات 

المتسابقين
1:00م8:45ص

المهرجان الشتوي7:00م4:00مزيارة

الخميس

1441/6/5هـ 

2020/1/30م

12:00م11:00صالحفل الختامي

قاعة مركز 

جمعية األطفال 

المعوقين بجازان

مغادرة الوفود

*نرجو من ضيوفنا الكرام التواجد في لوبي الفندق قبل وقت كاٍف.

تعليمات الفندق

- أوقات الطعام:

اإلفطار: 7:00 ص- 10:00 ص 

الغداء: 12:00م - 2:00م

العشاء: 7:00م - 10:00م

- خدمات الغرف والطلبات الجانبية على حساب النزيل.

- خدمة الغسيل قطعتين لكل غرفة وماعدا ذلك على حساب النزيل.

أوقات الصالة بمدينة جازان

العشاءالمغربالعصرالظهرالفجر

07:34 م06:04 م03:39 م12:23 ص 5:25 ص

بناتبنين
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الحفل الختامي

*رعــى صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ناصــر بــن عبدالعزيــز 
أميــر منطقــة جــازان ، الحفــل الختامــي وتســليم جوائــز الــدورة الـــ 24 
ــر ســلطان بــن ســلمان  ــزة، بحضــور صاحــب الســمو الملكــي األمي للجائ
بــن عبــد العزيــز رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة ومؤســس وراعــي الجائــزة، 
وذلــك بقاعــة االحتفــاالت بمركــز الجمعيــة بجــازان بحضــور أعضــاء مجلــس 
أصحــاب  مــن  وعــدد  للجائــزة  العامــة  األمانــة  وأعضــاء  الجمعيــة  إدارة 
المعالــي والفضيلــة والســعادة وذلــك مســاء يــوم األربعــاء 1441/6/4هـ 

2020/1/29م. الموافــق 
وشــهد ســمو أميــر المنطقــة فــي مســتهل الفعاليــات مراســيم توقيــع 
اتفاقيتــي تعــاون بيــن اإلدارة العامــة للتعليــم بجــازان وإدارة التعليــم 
ــا و مركــز جمعيــة األطفــال ذوي اإلعاقــة بجــازان تشــمل  بمحافظــة صبي
مجــاالت  مــن  غيرهــا  و  والتدريبيــة  التعليميــة  المجــاالت  مــن  العديــد 
التعــاون الهادفــة لتقديــم أفضــل الخدمــات لهــذه الفئــة الغاليــة علــى 
الجميــع. وبعــد ذلــك زار المعــرض المصاحــب لفعاليــات الجائزة والوقوف 
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علــى تطــور مراحلهــا ، وشــهد الحفــل تكريــم 19 طفــاًل حصلــوا علــى 
ــون عــددًا مــن  ــزة ومســتوياتها، ويمثل ــز األولــى فــي فــروع الجائ المراك
العــام  التعليــم  ومــدارس  التأهيــل  ومراكــز  وفروعهــا  الجمعيــة  مراكــز 
دول  ومــن  المختلفــة،  المملكــة  مناطــق  فــي  والجمعيــات  والخــاص 

مجلــس التعــاون الخليجــي.
وقــد بــدأ الحفــل بتــالوة آيــات مــن الذكــر الحكيــم تالهــا أحــد أطفــال 
الجمعيــة الفائزيــن بالجائــزة ؛ ثــم ألقــى األميــن العام للجائــزة، عبدالعزيز 
بــن عبدالرحمــن الســبيهين؛ بيــان الــدورة ثــم تــال أحــد المشــاركين آيــات 
مــن القــرآن الكريــم أعقبهــا عــرض مرئــي عــن الجائــزة ثــم كلمــة توجيهيــة 
مــن راعــي الحفــل أميــر منطقــة جــازان ، ثــم تفضــل راعــي الحفــل، 



20

بتكريــم الفائزيــن بالجائــزة لهــذه الــدورة، وتكريــم رعــاة هــذه الــدورة وهم: 
الخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية؛ التــي بــادرت بالتفاعــل مــع رســالة 
الجائــزة، بتوفيــر تذاكــر الســفر للمشــاركين وذويهــم ، ثــم قــام طفٌل من 
ــة لراعــى   ــة تذكاري ــم هدي ــة األطفــال ذوي اإلعاقــة ، بتقدي ــز جمعي مرك
الحفــل صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ناصــر بــن عبدالعزيــز 

أميــر منطقــة جــازان ؛ نيابــة عــن المشــاركين فــي هــذه الــدورة.
* رعــت صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة فهــدة بنــت فهــد بــن خالــد آل 
ســعود –عضــو مجلــس إدارة جمعيــة األطفــال لــذوي اإلعاقــة الحفــل 
الختامــي وتكريــم الفائــزات فــي الــدورة الرابعــة والعشــرين لجائــزة األميــر 
ســلطان بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز لحفــظ القــرآن الكريــم لألطفــال ذوي 
اإلعاقــة جوائزهــن، والــذي أقيــم بمركــز الجمعيــة بجــازان وذلــك صبــاح 

يــوم الخميــس 1441/6/5هـــ 2020/1/30م.

ــات  ــة والفتي وشــهد الحفــل حضــورًا مكثفــًا مــن أمهــات أطفــال الجمعي
المشــاركات فــي هــذه الــدورة والالئــي يمثلــن العديــد مــن مناطــق 

المملكــة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي.
الجمعيــة  مــن طالبــات  الفائــزات  إحــدى  بتــالوة  بــدأ  قــد  الحفــل  وكان 
ــو حيمــد رئيســة  ــم ألقــت األســتاذة مهــا أب ــم، ث ــر الحكي ــات مــن الذك آلي
اللجنــة النســائية كلمــة الجمعيــة ثــم شــاهد الحضــور عرضــًا مرئيــَا عــن 
تــالوة  ثــم نموذجــًا مــن  لهــا  الجائــزة واألنشــطة المصاحبــة  فعاليــات 
إحــدى المشــاركات عقــب ذلــك قامــت األميــرة فهــدة بنــت فهــد بــن خالــد 
فائــزة،   13 وعددهــن  الجوائــز  الفائــزات  الفتيــات  بتســليم  آل ســعود 
ــام الحفــل  ثــم وألقــت ســموها الكريــم كلمــة بهــذه المناســبة وفــي خت
قدمــت إحــدى المشــاركات هديــة تذكاريــة لراعيــة الحفــل باإلنابــة عــن 

الجمعيــة واألمانــة العامــة للجائــزة.
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الفائزون

الفرع األول: المعوقون جسديًا فقط.
المستوى األول: حفظ خمسة عشر جزاًء متصلة.

األول: محمد بن فضل فضل الهي خان  
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة المدينة المنورة.

المستوى الثاني: حفظ عشرة أجزاء متصلة.
األول: عبدالرحمن بن خالد إبراهيم عبدالله علي

مدرسة محمد الفاتح لتحفيظ القرآن الكريم بعسير

الثاني: زياد بن ناصر جمال الدين محمود خيري
مركز عالية للتدخل المبكر بالبحرين

الثالث: عبدالهادي بالل جبر الجاموس
جامعومجمع عبدالله الراجحي بشبرا -الرياض 

المستوى الرابع: حفظ جزء واحد متصل.
األول: راكان بن مفرح طويرش الدغماني

جمعية بشراكم لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الجوف 

الثاني: محمد بن عبدالله محمد الماجد
مدرسة ابن خلدون االبتدائية األهلية بالرياض – عرقة

الثالث: جبريل بن ابوبكر محمد علي مخاوي
إبتدائية يزيد بن نعيم بالرياض

الفــرع الثانــي: المعوقــون إعاقــة جســدية علويــة شــديدة مــع 
ــات النطــق صعوب

المستوى األول: حفظ 3 أجزاء متصلة.
األول: محمد بن حكم صالح محمد سيد

  مدرسة محمد بن عبدالوهاب االبتدائية بأملج 

المستوى الثالث: حفظ جزء واحد متصل.
األول: فراس بن سعيد محمد القحطاني

مدارس أمجاد قرطبة األهلية بالرياض .

الفرع الثالث: المعوقون عقليًا وجسديًا أو عقليًا فقط.
المستوى األول: الحفظ من سورة الجن إلى سورة الناس.

األول: محمد بن سعد محمد زيد 
مدرسة الدوحة المتوسطة بالظهران

البنين
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الثاني: عدنان بن رضى بن كرمان باكرمان
مدارس المدينة األكاديمية األهلية بالرياض 

المستوى الثاني: حفظ جزء واحد متصل.
األول: عمار بن علي موسى الشهراني

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة نجران

الثاني: عبدالكريم بن أسامة محمود العربي
مركز الملك فهد بن عبدالعزيز لألطفال ذوي اإلعاقة بالرياض

المســتوى الثالــث: حفــظ 20 ســورة متصلــة مــن جــزء عــّم. )مــن ســورة 
التيــن إلــى ســورة النــاس(.

األول: عبدالعزيز بن مبارك عبدالعزيز القميزي
جامع ومجمع عبدالله الراجحي بشبرا - الرياض
الثاني: عبدالله بن محمد يوسف محمد ناصر

مركز رعاية الطلبة الموهوبين بالبحرين
الثاني مكرر: فارس بن حسن عوض الهمامي

مدرسة موسى بن نصير بنجران
المســتوى الرابــع: حفــظ 10 ســور متصلــة مــن جــزء عــّم. )مــن ســورة 

الفيــل إلــى ســورة النــاس(.
األول: عبدالكريم بن أحمد عبده معشي

مدرسة اإلمام مسلم اإلبتدائية والمتوسطة بجازان

الثاني: ماهر بن خالد عمر مكاشر
مركز األمير سلطان بن عبدالعزيز لرعاية األطفال ذوي اإلعاقة بالمدينة المنورة

الثالث: عبدالرحمن بن مرزوق باشر المطيري
مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لألطفال ذوي اإلعاقة بجدة

الفرع األول: المعوقون جسديًا فقط.
المستوى الثاني: حفظ عشرة أجزاء متصلة.

األول: ورده بنت عبدالله محمد عبدالرحيم حسن 
نادي دبي ألصحاب الهمم

المستوى الرابع: حفظ جزء واحد متصل.
األول: تالين بنت خالد محمد سعيد المصعبي

إدارة التربية الخاصة بنجران

الفرع الثاني: المعوقون إعاقة جسدية علوية شديدة مع صعوبات النطق
المستوى الرابع: حفظ حزب واحد.

األول: ليان بنت أحمد سعيد الغامدي
اإلبتدائية 119 بمكة المكرمة

الفرع الثالث: المعوقون عقليًا وجسديًا أو عقليًا فقط.
المستوى األول: الحفظ من سورة الجن إلى سورة الناس.

األول: خديجة بنت الرفاعي محمد العراقي
التأهيلية 32 بالمدينة المنورة 

البنات
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المستوى الثاني: حفظ جزء عّم كاماًل.
األول: أروى بنت طلحة فايز بخش

اإلبتدائية التاسعة والسبعون بالمدينة المنورة

المســتوى الثالــث: حفــظ 20 ســورة متصلــة مــن جــزء عــّم. )مــن ســورة 
التيــن إلــى ســورة النــاس(.

األول: غال بنت سلطان صقر محمد السويدي
نادي دبي ألصحاب الهمم

الثاني: ريناد بنت مرضي  حمد الثاري 
مركز جمعية األطفال ذوي اإلعاقة جنوب الرياض

الثالث:  لطيفة بنت مطلق هابس العتيبي
االبتدائية العاشرة بالمذنب - القصيم 

الثالث مكرر: آمنة بنت أمين مسعد المريسي 
مركز رعاية الطلبة الموهوبين بالبحرين

ــة مــن جــزء عــّم. )مــن ســورة  ــع: حفــظ 10 ســور متصل المســتوى الراب
ــاس(. ــل إلــى ســورة الن الفي

األول: ريفال بنت وليد علي الفرساني 
مركز العون بجدة

الثاني: الجوهرة بنت رياض ناشي الناشي
مركز الملك فهد بن عبدالعزيز لألطفال ذوي اإلعاقة بالرياض

الثالث: شهد بنت عماد إبراهيم المبيض
مركز الملك فهد بن عبدالعزيز لألطفال ذوي اإلعاقة بالرياض

الثالث مكرر: ميان بنت مبارك عويد الحجيلي
مركزاألميــر ســلطان بــن عبدالعزيــز لرعايــة االطفــال ذوي اإلعاقة بالمدينة 

المنورة
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الرعاة المشاركون
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الملف اإلعالمي



29

الملف اإلعالمي
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الملف اإلعالمي
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الملف اإلعالمي
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الملف اإلعالمي
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الملف اإلعالمي
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الملف اإلعالمي
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الملف اإلعالمي
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الملف اإلعالمي
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النشر اإللكتروني
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النشر اإللكتروني
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النشر اإللكتروني
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النشر اإللكتروني
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النشر اإللكتروني
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النشر اإللكتروني
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النشر اإللكتروني
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النشر اإللكتروني
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النشر اإللكتروني



46

ردود الفعل
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ردود الفعل
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ردود الفعل
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ردود الفعل
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ردود الفعل
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ردود الفعل
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ردود الفعل
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ردود الفعل
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مشاركات خارجية

الكريــم  القــرآن  لحفــظ  ســلمان  بــن  ســلطان  األميــر  جائــزة  شــاركت 
لألطفــال ذوي اإلعاقــة فــي نــدوة تعليــم القــرآن الكريــم لألشــخاص 
التــي  للمســتقبل«،  واستشــراف  للواقــع  »تقويــم  اإلعاقــة  ذوي 
نظمتهــا وزارة الشــؤون اإلســالمية والدعــوة واإلرشــاد ممثلــًة فــي 
مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف بالمدينــة المنــورة 
المعــرض  فــي  وجنــاح  عمــل  بــأوراق  2-1441/2/4هـــ  الفتــرة  خــالل 

المصاحــب.
حيــث اســتعرض أميــن عــام جائــزة األميــر ســلطان بــن ســلمان لحفــظ 
القرآن الكريم لألطفال ذوي اإلعاقة األستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
الســبيهين ورقــة علميــة بعنــوان: أثــر المســابقات القرآنيــة فــي تعليــم 
القــرآن الكريــم ألشــخاص ذوي اإلعاقــة )الجائــزة أنموذجــا ً( وذلــك مــن 
خــالل ورقــة علميــة كمــا شــارك الدكتــور علــي بــن محمــد عطيــف رئيــس 

مشــاركة جائــزة األميــر ســلطان بــن ســلمان لحفــظ القــرآن الكريــم لألطفــال ذوي اإلعاقــة فــي نــدوة تعليــم 
القــرآن بالمدينــة المنــورة بــأوراق عمــل وجنــاح فــي المعــرض المصاحــب
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لجنــة التحكيــم بالجائــزة، بورقــة علميــة بعنــوان » جائــزة األميــر ســلطان 
بــن ســلمان لحفــظ القــرآن الكريــم لألطفــال ذوي اإلعاقــة وآثارهــا فــي 
تعليــم القــرآن الكريــم«. وشــاركت الدكتــورة ابتســام الجابــري، عضــو 
لجنــة تحكيــم الجائــزة بورقــة بعنــوان »الكفايــات التدريســية لمعلــم 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة وأهــم مقوماتــه«. كمــا شــاركت أمانــة الجائــزة 
بجنــاح تعريفــي فــي المعرض المصاحب للندوة تحت اشــراف مســاعد 
أميــن عــام الجائــزة االســتاذ وليــد المطيــري وقــد قــام بزيارتــه معالــي 

نائــب وزيــر الشــؤون اإلســالمية والدعــوة واإلرشــاد أ.د. يوســف بــن 
محمــد بــن ســعيد، ومعالــي مديــر جامعــة طيبــة الدكتــور عبدالعزيــز 

الســراني.
حيــث اســتقبل خــالل فتــرة انعقــاد النــدوة المئــات مــن المهتميــن مــن 
األكاديمييــن والمهتميــن مــن داخــل المملكــة وخارجهــا، وتــم توزيــع 
العديــد مــن المطبوعــات التعريفيــة والتوثيقيــة حــول جائــزة األميــر 
ســلطان بــن ســلمان لحفــظ القــرآن الكريــم لألطفــال ذوي اإلعاقــة.
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