مشروع معا نحو الجنان
الدورة الحادية عشر
) مسابقة الحديث الشريف ( بسنتك أقتدي
م2019 - 2018
Project: Together towards Paradise
11th Session
Hadeeth Competition
‘’Your Sunnah is my way of life'’
Academic Year 2018 - 2019
يسر أسرة التربية اإلسالمية وتعليم القرآن الكريم أن ُت ْعلِنَ عن بدء فعاليات مشروع معا نحو الجنان
1018/ 9 /13من خالل مسابقة ) الحديث الشريف (وذلك اعتباراً من يوم الخميس
1018/ 9 /17 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 2018 – 2019.
Those who would like to participate in this Hadeeth Competition should register their names with
their Religion or Qura’n teacher starting from Thursday 13/ 9/ 2018 until Thursday 27/ 9/ 2018.

Content - المحتوى

Grades - الصفوف

عشرة أحاديث

األول عرب وغير عرب

10

Hadeeth

ً خمسة عشر حديثا

15

Hadeeth

ً عشرون حديثا

20

Hadeeth

Grade One (Arabs and Non Arabs)

الثاني عرب وغير عرب
Grade Two (Arabs and Non Arabs)

الثالث عرب وغير عرب
Grade Three (Arabs and Non Arabs)

Categories -

الفئات

األولى
First
الثانية
Second
الثالثة
Third

يجرى التحكيم لمسابقة الحديث الشريف بمكتبة المدرسة التابعة للقسم في
 للصف األول أوالد وبنات1018 / 10 /18 يوم األحد
 للصف الثاني بنات و أوالد1018 / 10 / 19يوم اإلثنين
 م للصف الثالث بنات و أوالد1018/ 10/ 30يوم الثالثاء
Judging of the Hadeeth Competition will be conducted in the library:
Grade 1 (boys & girls) on Sunday 28th Oct, 2018
Grade 2 (boys & girls) on Monday 29th Oct 2018
Grade 3 (boys & girls) on Tuesday 30th Oct 2018
.يــنــال الــثــالثة األوائــل في كل فــئــة " شــهــادات تــقــديــر" وجــوائــز عــيــنــيــة
. فــأكــثــر شهادات الــمــشــاركــة%77 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

