
 مسابقة

  اليوم القبطى العالمى ٢٠٢٢

 " أيقونتى ألقبطية " 

 

بينا تحت رعاية أ  

قداسة البابا المعظم األنبا تواضروس الثانى    

بطريرك الكرازة المرقسيةو  اإلسكندريةبابا   

عن بدء  أن تعلن التعاون مع سكرتارية المجمع المقدس ية بكيسر إيبارشية جنوبي الواليات المتحدة األمري
  " القبطية يأيقونت "تحت عنوان  ي العالم ي لليوم القبطالمسابقة الرسمية الثانية  

؟ي العالم يما هو اليوم القبط +++  

هو أيضا نفس يوم اإلحتفال و ٢٠١٩العالمى األول فى األول من يونيو عام تم اإلحتفال باليوم القبطى + 
دخولها إلى أرض مصر. بعيد هروب العائلة المقدسة و  

األقباط األرثوذكس بتراث الكنيسة األرثوذكسية  لالحتفاليكون يوما  ي العالم ي تم إنشاء اليوم القبط+ 
 ،الرهبنةي،  التعليم الالهوت ،االضطهاد ،االستشهادمن  :ال يمحى يبما فى ذلك تاريخها الغنى الذ الغنى.

الثبات على اإليمان األرثوذكسى. و ،ترانيمالوحان لال ا ،األيقونات  

اإلنجيلية  والتعاليم المسيحية  مارستو  حافظت الكنيسة القبطية األرثوذكسيةعام  ٢٠٠٠ألكثر من  + 
لربنا يسوع المسيح. ي الحقيقية الت  

 ي فكرة اإلحتفال باليوم القبطقداسة البابا تواضروس الثانى  بارك  بنعمة ربنا يسوع المسيح+ 
الرابع هذا   االحتفالسيتم النطرون و يبواد يفى دير األنبا بيشو ٢٠١٨نوفمبر  ٢٠كان ذلك فى و ي العالم
 العام. 

 



 

؟ يالعالم يلماذا تقام مسابقة اليوم القبط  +++  

من جميع الفئات العمرية    ،متاحة لجميع األقباط ي العالم ي مسابقة اليوم القبط، المسيح ي كجسد واحد ف+ 
من جميع أنحاء العالم. و  

حيث نحتفل بجمال كنيستنا  الهدف من هذه المسابقة هو إتحاد األقباط فى العالم بطريقة نشطة+ 
روحانية أيقوناتنا القبطيةو  

لليوم القبطى العالمى. المسابقة الرسمية األولى أقيمت فى عام هذه هى المسابقة الرسمية الثانية + 
القبطى ".  ىبعنوان " بطل ٢٠٢٠  

 

-شروط المسابقة : +++  

األيقونة  ي يقوم المتسابقون األقباط بتصوير فيديو مدته من دقيقة إلى دقيقتين يوضح فيه ما ه     
؟ لماذاالقبطية األرثوذكسية المفضلة لديه و  

- التالية:  يح النقاط بتوض الفيديو سوف يقوم كل متسابقفى هذا   

؟ كنيستك اسم –العنوان السن وو االسم – ١  

؟ قام برسم هذه األيقونة يالرسام الذ اسمهل تعلم  لماذا؟ وما هى األيقونة القبطية المفضلة لديك – ٢  

التعرف على أى من الرموز أو   استطعت؟ هل لمن هذه األيقونة  –أوصف األيقونة المفضلة لديك  – ٣
؟ هذه األيقونة ي العميقة ف ي المعان  

؟ لماذا؟ وفى الكنيسة القبطية األرثوذكسية – القبطى حسب التقليد –أين توضع هذه األيقونة  – ٤  

أيضا يجب عرض األيقونة المقصودة فى الفيديو أو عرض صورة لها.  – ٥  

:ةمالحظة هام  

سومة على التقليد القبطىرأن تكون مو ي ) القبطالنمطاأليقونة يجب أن تكون على الشكل (  

 

المتسابقون الفائزون سوف يكون لهم الحق فى إختيار  ++  

++  ى سيتم التبرع لها بقيمة الجائزةالكنيسة الت   

 

   +++ جوائز المسابقة لهذا العام : 

:ي فئات كالتال  ٤السن إلى  يتم تقسيم المتسابقين حسب   



سنوات. ٨: الفئة العمرية حتى المجموعة األولى – ١  

سنة.  ١٤ – ٩: الفئة العمرية من المجموعة الثانية – ٢  

سنة. ٢٠ – ١٥: الفئة العمرية من المجموعة الثالثة – ٣  

سنة فما فوق.  ٢١: الفئة العمرية من المجموعة الرابعة – ٤  

  ++ يتم منح ثالثة جوائز لكل فئة / مجموعة كالتالي: 

$ ١٠٠٠الجائزة األولى قيمتها   

$٧٥٠الجائزة الثانية قيمتها   

$٥٠٠الجائزة الثالثة قيمتها   

لديهم نفس الفرصة للفوز   نفى أى مكا كل المتسابقون األقباط – + يتم إرسال الفيديوهات من أى دولة 
 بالمسابقة. 

 + سوف يتم قبول فيديو واحد فقط لكل شخص فى كل فئة عمرية.

فئة عمرية  يلزم أن يكون كل المشتركين من حالة إشتراك مجموعة من المتسابقين فى عمل واحد  ى+ ف
 واحدة.

 + يتم إرسال الفيديوهات على اإليميل التالى :  

mycopticicon@gmail.com 

.٢٠٢٢ –أبريل  ٣٠+ يتم إرسال فيديوهات المتسابقين فى موعد أقصاه   

.٢٠٢٢ –يونيو  ١+ سوف يتم اإلعالن عن أسماء الفائزين فى يوم اإلحتفال  باليوم القبطى العالمى   

 

حبهم  ن يشاركونا أآمل أن يشارك جميع األقباط فى هذه المسابقة وو  " أصلى
"يبارككم الرب ،عشقهم لأليقونات القبطية األرثوذكسيةو  ي الحقيق  

  

  دانيال  نيافة األنبا 

  المعادي وسكرتير المجمع المقدس أسقف

  يوسف  ة األنبا نياف

  الواليات المتحدة األمريكية يجنوب  ايبارشيةأسقف        



 
 

 ______________________________________________________________________ 


