بسم الله الرحمن الرحيم

صورة شخصية
)للبنني فقط(

استبانة متسابق
( الفــرع الثالث )

اإلعاقة العقلية والجسدية أو العقلية فقط
االسم رباعي:
		
الجنسية:

المملكة العربية السعودية
ص.ب  - 8557الرياض 11492

تاريخ الميالد:

/

مكان الميالد:

/

رقم الهوية /اإلقامة (للمتسابق ):

تاريخها:

المستوى الدراسي:

(يجب إرفاق صورة بطاقة العائلة)

مقر اإلقامة:

المنطقة:

أقرب مطار:

البريد اإللكتروني:

هل سبق وأن اشتركت في مسابقة ؟
تاريخ المسابقة:

/

ال

/

/

/

هاتف المنزل:

نعم

مصدرها:
جوال:

إذا كانت اإلجابة بنعم فاذكر تاريخها ومكانها:

مكان إقامتها:

المستوى الذي ترغب المشاركة فيه:

ً
ً
وجسديا أو عقليا ً فقط.
عقليا
الفرع الثالث  :المعوقون
)+96611( 8807051
)+96611( 8807044

المستوى األول :الحفظ من سورة الجن إلى سورة الناس.
عم كامال ً .
المستوى الثاني :حفظ جزء ّ
المستوى الثالث :حفظ ( )20سورة متصلة من جزء عم ( .من سورة التين إلى سورة الناس )
( )1التين ( )2العلق ( )3القدر ( )4البينة ( )5الزلزلة ( )6العاديات ( )7القارعة ( )8التكاثر ( )9العصر ( )10الهمزة ( )11الفيل
( )12قريش ( )13الماعون ( )14الكوثر ( )15الكافرون ( )16النصر ( )17المسد ( )18اإلخالص ( )19الفلق ( )20الناس
المستوى الرابع  :حفظ ( )10سور متصلة من جزء عم( .من سورة الفيل إلى سورة الناس)

)+96611( 8807041
)+96611( 4543521

( )1الفيل ( )2قريش ( )3الماعون ( )4الكوثر (  )5الكافرون ( )6النصر ( )7المسد ( )8اإلخالص ( )9الفلق ( )10الناس
يعتمد الحفظ من قبل المدرس المختص :اسم المدرس:
اسم المرافقة:
جنسيته:

صلة القرابة:
رقم الهوية  /اإلقامة:

(أو) اسم المرافق:
/http://quran-dca.sa

جنسيته:

توقيع المدرس:
جوال:
تاريخها:

صلة القرابة:
رقم الهوية  /اإلقامة:

/

/

مصدرها:

جوال:
تاريخها:

/

/

مصدرها:

إقرار بالموافقة على المشاركة
ال أوافق على مشاركة (ابني /ابنتي)

أوافق على مشاركة (ابني  /ابنتي)

						
االسم:
Quran@dca.org.sa

التوقيع:

يعبأ من قبل الجهة المرشحة:
درجة الذكاء (( :)IQ

(يجب ارفاق تقرير طبي حديث يوضح درجة الذكاء)

)

نوع اإلعاقة:
الحالة الصحية:

ال يحتاج إلى رعاية خاصة .

األدوية:

ال يتناول

يتناول

الغذاء:

طبيعي

خاص

)

يحتاج (نوع الرعاية:

نوع الدواء( :

)

(

)

نوع الغذاء:

							
اسم الجهة المرشحة:
			
العنوان كامال ً:
الجوال:

				
الهاتف:

الفاكس:

البريد اإللكتروني:
*تنبيه - :أي استبانة غير مكتملة البيانات سوف يتم استبعادها دون إشعار الجهة المرشحة.
 -يجب االطالع على الشروط والمعلومات التي خلف االستبانة قبل تعبئتها.

الختم الرسمي

أهداف الجائزة:
ً
ً
وعقليا على حفظ كتاب الله ،وتدبر معانيه.
جسديا
• تشجيع الناشئة من المعوقين
• تأهيل األطفال المعوقين لمواكبة غيرهم من حفظة كتاب الله الكريم.
• ربط الناشئة من المعوقين بدينهم ،وكتاب ربهم ،ومجتمعهم المسلم.

شروط القبول:
ً
مقيما
 أن يكون المتسابق سعودي الجنسية ،أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ،أوبالمملكة العربية السعودية.
ً
معا .على أن تتولى لجنة طبية
 أن يكون المتسابق من ذوي اإلعاقة الجسدية أو العقلية أو كلتيهمامعتمدة تقرير ذلك.
 أن يرافق االستبانة تقرير طبي حديث يثبت اإلعاقة.ً
عاما وقت انعقاد الجائزة.
 أال يزيد عمر المتسابق على خمسة عشر أي استبانة غير مكتملة تستبعد من المنافسة.قبوال في الجائزة ما لم توافق اللجنة الفنية عليها.
 ال يعتبر تعبئة االستبانةً

شروط عامة:
 يلتزم المتسابق بحضور جلسات االستماع لتالوات المتسابقين وحفل الختام. إرفاق صورة من بطاقة تخفيض اإلركاب للمتسابقين من خارج المدينة التي ستقام بها الجائزة والتييمكن الحصول عليها من الجهات المختصة بوزارة الصحة أو وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.
ً
طبقا لشروط الجائزة العامة.
 -موافقة اللجنة الفنية المختصة

معلومات عامة:
ً
ً
وإيابا على درجة الضيافة من
ذهابا
 يتم تزويد المتسابق ومرافقه بتذكرتي سفر داخلية بالطائرةمنطقة إقامته إلى المدينة التي ستقام بها الجائزة.
 يتم ترتيب السكن واإلعاشة والرعاية الطبية والتنقالت للمتسابق مع مرافقه من خارج المدينة التيستقام بها الجائزة مدة إقامتها.
 يحق لمن شارك في الجائزة ،ولم يفز ،المشاركة مرة أخرى في الدوارات التالية في نفس المستوى. ال يحق لمن شارك وفاز في نفس المستوى المشاركة مرة أخرى إال في مستوى أعلى. -يستبعد عن المشاركة في األعوام القادمة كل من تم قبوله وأصدرت له تذاكر ولم يحضر.

