
الرقم الشخصي/ رقم الجواز:االسم:

البيانات العامة:

**

هل سبق لك اإلمامة بصالة التراويح والقيام؟

  نعم    ال

الشروط والضوابط:

هل أنت إمام بمسجد ، أذكر اسمه:

١- أن يكون حافظًا لكتاب اهللا. (قراء خارج البحرين). 
٢- أن يكون حافظًا ٥ أجزاء على األقل من القرآن الكريم (قراء داخل البحرين). 

٣- القراءة في صالة التراويح والقيام من الحفظ. 
٤- القراءة في صالة التراويح والقيام حسب برنامج الوزارة. 

٥- يبدأ البرنامج من ٣ حتى ٢٨ رمضان.

االمتيازات:
  

١- مكافأة مالية. 
٢- تذكرة سفر مرجعة مع الضيافة ومكان لإلقامة والمواصالت (قراء الخارج).

٣- شهادة شكر وتقدير من الوزارة. 
 

( برنامج تراويح) 
استمارة مشاركة  

 

المرفقات المطلوبة: 
نسخة من البطاقة الذكية (قراء داخل البحرين  - نسخة من جواز السفر ساري المفعول (قراء خارج البحرين).

أرقام االتصال:

الفاكس:الجوال:الهاتف:

البريد االلكتروني:

أقر بأن البيانات المذكورة أعاله صحيحة
التوقيع:

لالستخدام الرسمي فقط:

التاريخ:
تعليق رئيس القسم:

التوقيع:

التاريخ:
تعليق مدير اإلدارة:

التوقيع:

التاريخ:

أذكر مؤهالتك الخاصة بالقرآن الكريم؟

 كم جزءًا تحفظ من القرآن الكريم؟

عنوان اإلقامة:

المنطقة:مجمع:طريق:منزل:

الجنسية:

*

ش.ق.ن.٦١/١/٢٠١٢

 قراء خارج البحرين  قراء داخل البحرين

خط رحلة الطائرة:

(قراء الخارج)*

تاريخ اإلنتهاء:

*


الاسم:
الرقم الشخصي/ رقم الجواز:
البيانات العامة:
*
*
هل سبق لك الإمامة بصلاة التراويح والقيام؟
الشروط والضوابط:
هل أنت إمام بمسجد ، أذكر اسمه:
١- أن يكون حافظاً لكتاب الله. (قراء خارج البحرين).
٢- أن يكون حافظاً ٥ أجزاء على الأقل من القرآن الكريم (قراء داخل البحرين).
٣- القراءة في صلاة التراويح والقيام من الحفظ.
٤- القراءة في صلاة التراويح والقيام حسب برنامج الوزارة.
٥- يبدأ البرنامج من ٣ حتى ٢٨ رمضان.
الامتيازات:
 
١- مكافأة مالية.
٢- تذكرة سفر مرجعة مع الضيافة ومكان للإقامة والمواصلات (قراء الخارج).
٣- شهادة شكر وتقدير من الوزارة.
 
( برنامج تراويح)
استمارة مشاركة 
 
المرفقات المطلوبة:
نسخة من البطاقة الذكية (قراء داخل البحرين  - نسخة من جواز السفر ساري المفعول (قراء خارج البحرين).
أرقام الاتصال:
الهاتف:
الجوال:
الفاكس:
البريد الالكتروني:
أقر بأن البيانات المذكورة أعلاه صحيحة
التوقيع:
للاستخدام الرسمي فقط:
التاريخ:
تعليق رئيس القسم:
التوقيع:
التاريخ:
تعليق مدير الإدارة:
التوقيع:
التاريخ:
أذكر مؤهلاتك الخاصة بالقرآن الكريم؟
عنوان الإقامة:
منزل:
طريق:
مجمع:
المنطقة:
الجنسية:
*
ش.ق.ن.٦١/١/٢٠١٢
خط رحلة الطائرة:
*
(قراء الخارج)
تاريخ الإنتهاء:
*
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