مشروع (معا نحو الجنان)
الدورة العاشرة
مسابقة القرآن الكريم
 1029- 1028م

يسر أسرة التربية اإلسالمية أن ت ُ ْع ِلن عن استئناف فعاليات مشروع (معا نحو الجنان)
من خالل مسابقة القرآن الكريم ( اقرأ و ارتق ).
It's a pleasure for the Religion and Qura’n department in Al Ansar International School to resume the
Project (Together towards Paradise) through the Qura’n Competition for the year 2018 – 2019. The
following categories will be evaluated:

الصفوف Grades -

المحتوى Content -

الرابعة و الخامسة

الرابع والخامس  -عرب

أجزاء (عم) و(تبارك) و(قـد سمع)

Fourth and Fifth

)Grades 4 and 5 (Non-Arab

السادسة والسابعة والثامنة

السادس والسابع والثامن  -عرب

Sixth, Seventh and
Eighth

)Grades 6, 7 and 8 (Non-Arab

التاسعة والعاشرة والحادية
والثانيةعشرة

التاسع والعاشر والحادي والثاني عشر -عرب

األجزاء الخمسة األخيرة

Ninth, Tenth, Eleventh
and Twelfth

Grades 9, 10, 11 & 12
)(Non-Arab

From Surah Adh’ dhariyat to Surah Al Hadeed

الفئات

Categories -

From Surah Al mulk to Surah Al Mursalat
’( Complete 29th Juzسورة الملك  toسورة المرسالت)

األجزاء األربعة األخيرة ً
From Surah Al Mujadalah to Surah Al Tahreem
th

)سورة المجادلة  toسورة التحريم( ’Complete 28 Juz

)سورة الذاريات  toسورة الحديد( ’Complete 27th Juz

فعلى الطلبة و الطالبات الراغبين في المشاركة تسجيل أسمائهم لدى معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية وتعليم القرآن الكريم
اعتبارا من يوم الخميس  1028 / 22 /21حتى يوم الثالثاء  1028/ 22 /17م.
Those who wish to participate in the competition should register their names after printing the slips
available online with their Religion and Qur’an teacher starting from Thursday 15th November 2018 until
Tuesday 27th November 2018.

يجرى التحكيم لمسابقة القرآن الكريم بمصلى المدرسة التابع للقسم في:
 .يوم األحد 1029 /2 /17للصفين الرابع والخامس بنين.

يوم اإلثنين  1029 /2 /18للصفين الرابع والخامس بنات ..
 1029 /2 /19للصفوف :السادس والسابع والثامن في قسمي البنين والبنات..

يوم الثالثاء
 .يوم األربعاء  1029 /2 /30للصفوف :التاسع والعاشر والحادي عشرفي قسمي البنين والبنات.
The judging of the Qura’n Competition will be held in the school library on:
Sunday 27th January 2019 for Grades 4 and 5 boys.
Monday 28th January 2019 for Grades 4 and 5 girls.
Tuesday 29th January 2019 for Grades 6, 7 and 8 boys and girls.
Wednesday 30th January 2019 for Grades 9, 10, 11 & 12 boys and girls.




يــنــال الــثــالثة األوائــل في كل فــئــة " شــهــادات تــقــديــر" وجــوائــز عــيــنــيــة.
وينال المشاركون الحاصلون على نــســبــة  %71فــأكــثــر شهادات مــشــاركــة.
•The first 3 winners will be honored with gifts and certificates.
•Students who scored 75% and above will receive a certificate of participation

المشرفة التربوية
أ /سوسن أحمد

يعتمد ،،،
إدارة المدرسة

