
           
 

Teacher’s Name:  Sajmir Xibraku                                   1-Location of course:  Fushe Buall - Elbasan 

Date of birth:  07 / 02 / 1996                                              Starting date of course:  31 / 03 / 2013 

2-Location of second course:  Mliz - Elbasan 

Starting date of course:  03 / 09 / 2016 

  

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 

   برکاتہ و للا  رحمۃ و  علیکم مالسال
 ائمہ اور  اساتذہ  کی  مختصر   رپورٹ پیش  خدمت ہیں

البسان کے   جو   ہے علم  اور ہمارے پرانے طالب   ہے   (Sajmir Xibraku)  ئمیرسا   استادیہ  
کی جانب سے مکتب پڑھا   MWI  مسجد میں   ں کیگاو  اور    میں رہتے ہیں ل بو  ش  فو  یہات د
کچھ    ہیں   رجسٹر طلبہ   35   باانکے پاس تقری یں امام بھی ہے،مسجد م سیاور ا    ،ہےہیںر

مسجد پانچوں وقت کے الحمد ہلل  روزانہ  آتے ہیں،    کالس میں طلبہ  رثکاکمی زیادتی کے ساتھ 
یوں کی نمازنماز میں جمعہ کی ،ایک دو  وقت میں ہی آتے ہیں  مصلی   لبتہ کھلتی ہے  ا ئےل

ں والوں سے       ، تعداد زیادہ  ہوتی ہے ان کو چاہتے ہیں،    اچھا ہے، لوگ   ہبطاسائمیر کا ر گاو 
 ۔ظام دےتےہیںان سائمیر ہی نے اور کفن دفن کی خدمت بھی  مردوں کو نہال

  ہیں، مسجد اور مدرسہ کا کافی خیال رکھتے ہیں اور اسکو محنتی اچھے مخلص اور  یہ ایک 
 ی قدر کرتے ہیںکھی ان سان باس وجہ سے مفتی الب رتے ہیںے کی کوشش کبنان صورت خوب
اور   سائمیر   نے  امام  صاحبیئے   موالنا شفیق  ذرکے     VIDEO CALLING    کل      ، 

ہے تھے کے ان تعطیالت  بتال ر    سائمیر  امام، یل معلومات  کافی تفصیلی  کیا  اور  ٹیکٹونمیرا ک
 رتا رہتا ہوں،  ایپ  سے کونٹیکٹ ک فیس بک اور واٹس    سے  میں طلبہ اور انکے والدین  

 والسالم  یں، ئے اور عمل کی توفیق عطا فرما  ئی تمام کے لئے اسے قبول فرما  للا تعال
 انبمن ج 

 ۲۰۲۰مارچ  ۳۱، خ، البانیاسراج شی

Time table of course 
In  Fushe Buall 

SATURDAY SUNDAY 

09 : 00 11 : 00 09 : 00 11 : 00 

Time table of course 
In  Mliz  

SATURDAY SUNDAY 

13 : 00 15 : 00 13 : 00 15 : 00 


