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  برکاتہ و ہللا رحمت و  علیکم  السالم

 اساتذہ   کی مختصر رپورٹ پیش  خدمت ہیں  
مارے ساتھ مربوط  سال سے  14ایک بہت پرانے  استاذ ہے  ہمارے یہ

 میں  رہتے ہیں پوگرادیس   جو ہیں   
کی         UMMAH پڑھاتے ہیں میںپوگرادیس  میں ہی     اور    

 باء ہیںطل  25         نکے پاس جانب سے  اور ا
اور اس مدرس کے قدیم طلباء جو  اب مشغولی وجہ سے نہیں آتے آج  

 بھی اس  مدرس سے جوڑے ہوئے ہیں  
     ےامام مقرر ہکے ابوبکر کی ایک   مسجد مسجد    س پوگرادییہ مدرس 

 ۔عین شہر کی مسجد ہے 
الحمد ہلل پانچوں نمازوں میں   ایک بڑی جماعت مصلی حضرات کی  

 افراد کی   کے قریب  130سے   100ہوتی
اور کبھی    نماز جمعہ کے لئے آتے ہیںافراد   800سے  700اور   

 ۔  ہوجاتی ہیں  مسجد کی تینوں منزلیں پُر کبھی 
ہیں اور یہ   ، انتہائی شائستہ سے پابندی کرتے ہیں  طلباء بہت اچھے

   مدرس نے   الحمد ہلل  
ایک خصوصی سبق  ہفتہ میں ایک بار ہائی اسکول کے طلباء کے ساتھ 

سورہ ،     ، اسالم کے بارے میں مختلف لیکچرز اور ہیں شروع کیا 
   یہ انکا نصاب ہیں  نماز ، تاریخ اور اسالمی تعلیم کی ابتدائی تعلیمات

اور کبھی کبھی طلباء کی دلجوئی  کے لئے کھیلنے کے لئے بھی لے  
 جاتا ہوں تاکہ روابط مضبوط  رہیں

 ۔اور بچے دائمی  طور پر مربوط رہیں  
کی ہیں   اور دینی و دنیوی   والدین سے بھی مالقاتیں  اس   مدرس نے 

 انکی اوالد کے حق میں   تعلیم  کے مشیر ہیں  

Time table of course 
In    Pogradec 

SATURDAY SUNDAY 

12 : 00 02 : 00 12 : 00 02 : 00 



دین سے بھی مالقات بازار ان ایام میں ان سے ربط ہیں اور انکے وال
 میں یا مسجد میں ہوجاتی ہیں 

 ی و ساری ہیں   اور بچوں کا سبق بھی جار 
  VIDEO CALLING    موالنا کے ذریئے   موالنا شفیق صاحب نے

 مقصود کو کال کیا  
اس مدرس کو بھی   بھی   کو موالنا سراج  صاحب ں ور ساتھ ساتھ میا

 لی  بھی  اور تفصیلی معلومات   جوڑ لیا  
اور ان ایام میں کس طرح اور مزید محنت  دایات بھی دی کہ  اور ہ   

           ۔یبہت تفصیلی رہبری بھی فرمائ رنی ہے اس طرفک
 فجزاکم ہللا

اور عمل کی توفیق عطا  الی تمام کے لئے اسے قبول فرمِائیںہللا تع
          ،  والسالمآمین    فرمِائیں

 
 من جانب                                                              

موالنا مقصود                                                                
 حمدسفیان البانیہ،موالنا م  ہالبانی

           
28/04/20

 


