)مشروع (معا نحو الجنان
مسابقة مؤذن األنصار
الدورة الثانية
 م2018- 2017
Project (Together towards Paradise)
Young Mua’thin of Al Ansar competition
2nd session
)يسر أسرة التربية اإلسالمية أن ت ُ ْع ِلن عن استئناف فعاليات مشروع (معا نحو الجنان
.من خالل مسابقة مؤذن األنصار
It's a pleasure for our Department of Religion and Qura’n at Al Ansar International School to
resume/reopen the Project “Together towards Paradise” through the competition of
“YOUNG MUA’THIN OF AL ANSAR”.

فعلى الطلبة الراغبين في المشاركة تسجيل أسمائهم لدى معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية وتعليم القرآن الكريم
. م2018/ 1 /25  حتى يوم الخميس2018 / 1 /17 اعتبارا من يوم األربعاء
) الفئة المستهدفة ( طالب الصفوف من الرابع إلى الحادي عشر بنين للعرب وغير العرب
Interested students must register their names by printing slips (available online) and submit to
their respective Religion and Qur’an teacher from Wednesday 17 th January 2018 until Thursday
25th January 2018.
The competition is open for Grade 4-11 boys (Arabs and Non Arabs) only.

-: يجرى التحكيم لمسابقة مؤذن األنصار كما يلى
.  للصفين الرابع والخامس بنين للعرب وغير العرب2018 / 2 / 4  يوم األحد.
 للصفين السادس والثامن بنين للعرب وغيرالعرب2018 / 2 / 5  يوم اإلثنين.
 للصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر للعرب وغير العرب2018 / 2 / 6  يوم الثالثاء.
Judging of the competition will be conducted on:
 Sunday, 4th February 2018 - Grades 4 & 5 boys (Arabs and Non Arabs)
 Monday, 5th February 2018 - Grades 6, 7 & 8 boys (Arabs and Non Arabs)
 Tuesday, 6th February 2018 - Grades 9, 10 & 11 boys (Arabs and Non Arabs)
.يــنــال الــثــالثة األوائــل في كل فــئــة " شــهــادات تــقــديــر" وجــوائــز عــيــنــيــة
. فــأكــثــر شهادات مــشــاركــة%75 وينال المشاركون الحاصلون على نــســبــة






The first 3 winners will be honored with gifts and certificates.
Certificate of participation will be given to those who will score 75% and above according to
the judging committee.
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