مشروع معا نحو الجنان
الدورة العاشرة
) مسابقة الحديث الشريف ( بسنتك أقتدي
 م2018- 2017
Project: Together towards Paradise
10th Session
Hadeeth Competition
‘’Your Sunnah is my way of life'’
Academic Year 2017 – 2018
يسر أسرة التربية اإلسالمية وتعليم القرآن الكريم أن ت ُ ْع ِلن عن بدء فعاليات مشروع معا نحو الجنان
2017/ 9 /14 من خالل مسابقة )الحديث الشريف (وذلك اعتبارا من يوم الخميس
2017/ 9 /28 حتى يوم الخميس
It's a pleasure for the Religion and Qura’n department in Al Ansar International School to
announce the beginning of the Project (Together towards Paradise) through the
Competition of the memorization of ‘’Al Hadeeth Al Sharif’’ in 2017 – 2018.
Those who would like to participate in this Hadeeth Competition should register their names
with their Religion or Qura’n teacher starting from Thursday 14/ 9/ 2017 until Thursday 28/ 9/
2017.

Content - المحتوى

Grades - الصفوف

Categories -

خمسة وعشرون حديثا
25 Hadeeth
ثالثون حديثا
30 Hadeeth
خمسة وثالثون حديثا

الرابع والخامس

الرابعة

Grade 4 & 5

Fourth

السادس والسابع

الخامسة

Grade 6 & 7

Fifth

الثامن والتاسع

السادسة

35 Hadeeth

Grade 8 & 9

Sixth

أربعون حديثا

العاشر والحادي عشر

السابعة

40 Hadeeth

Grade 10 & 11

Seventh

الفئات

يجرى التحكيم لمسابقة الحديث الشريف بمصلى المدرسة التابع للقسم في
)  للصف الرابع والخامس والسادس (بنين2017 /10 /29 يوم األحد
)  للصف الرابع والخامس والسادس (بنات2017 /10 /30 يوم اإلثنين
 للصف السابع والثامن في قسمي البنين والبنات2017 /10 /31 يوم الثالثاء
 للصف االتاسع والعاشر والحادي عشر في قسمي البنين والبنات2017 /11 /1 يوم األربعاء
Judging of the Hadeeth Competition will be conducted in the prayer room:
Grade 4 & 5 & 6 (boys) on Sunday 29th Oct, 2017
Grade 4 & 5 & 6 (girls) on Monday 30th Oct 2017
Grade 7 & 8 (boys & girls) on Tuesday 31st Oct, 2017
Grade 9, 10 & 11 (boys & girls) on Wednesday 1st November, 2017
.يــنــال الــثــالثة األوائــل في كل فــئــة " شــهــادات تــقــديــر" وجــوائــز عــيــنــيــة
. فــأكــثــر شهادات الــمــشــاركــة%75 وينال المشاركون الحاصلون على نــســبــة
•The first 3 winners will receive gifts and certificates.
•After the 3 winners those who score 75% and above will receive certificate of participation

،،، يعتمد
إدارة المدرسة

المشرفة التربوية
 سوسن أحمد/أ

✓
✓

