
 في رمضان خطتي 

 الدرجة المهمة / البرنامج  / المشروع م
 األيام

 النتيجة
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

            20  تالوة جزء واحد من القرآن  .1

            10 قراءة القرآن بتدبر ثالث آيات  .2

            25 المحافظة على الصلوات المفروضة  .3

            15 المحافظة على السنن الرواتب  .4

            10 المحافظة على صالة الضحى  .5

            15 المحافظة على صالة قيام الليل  .6

            10 مرة 100قول)الإله إال هللا(   .7

            10 مرة 100قول سبحان هللا وبحمده   .8

            10 سبحان هللا العظيم( -قول )سبحان هللا وبحمده   .9

            10 االكثار من االستغفار  .10

            15 الجلوس في المسجد بعد صالة الفجر  .11

            10 الرباط بين صال تين  .12

            10 / الجيران  اطعام الفقراء  .13

            5 مريضزيارة   .14

            5 نشر ثالث فوائد في الواتس أب  .15

            10 اتصال على قريب  .16

            10 صفحات( 5التقل عن  –)كتاب ثقافيةقراءة   .17

 النتيجة 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 الدرجة البرنامج م

            20 تالوة جزء واحد من القرآن  .1

            10 قراءة القرآن بتدبر ثالث آيات  .2

            25 المحافظة على الصلوات المفروضة  .3

            15 على السنن الرواتب المحافظة  .4

            10 المحافظة على صالة الضحى  .5

            15 المحافظة على صالة قيام الليل  .6

            10 مرة 100قول)الإله إال هللا(   .7

            10 مرة 100قول سبحان هللا وبحمده   .8

            10 سبحان هللا العظيم( -قول )سبحان هللا وبحمده   .9

            10 االكثار من االستغفار  .10

            15 الجلوس في المسجد بعد صالة الفجر  .11

            10 الرباط بين صال تين  .12

            10 اطعام الفقراء / الجيران   .13

            5 زيارة مريض  .14

            5 نشر ثالث فوائد في الواتس أب  .15

            10 قريباتصال على   .16

            10 صفحات( 5التقل عن  –قراءة ثقافية)كتاب   .17

 النتيجة 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 الدرجة البرنامج م

            20 تالوة جزء واحد من القرآن  .1

            10 قراءة القرآن بتدبر ثالث آيات  .2

            25 المحافظة على الصلوات المفروضة  .3

            15 المحافظة على السنن الرواتب  .4

            10 المحافظة على صالة الضحى  .5

            15 المحافظة على صالة قيام الليل  .6

            10 مرة 100قول)الإله إال هللا(   .7

            10 مرة 100قول سبحان هللا وبحمده   .8

            10 هللا العظيم( سبحان -قول )سبحان هللا وبحمده   .9

            10 االكثار من االستغفار  .10

            15 الجلوس في المسجد بعد صالة الفجر  .11

            10 الرباط بين صال تين  .12

            10 اطعام الفقراء / الجيران   .13

            5 زيارة مريض  .14

            5 نشر ثالث فوائد في الواتس أب  .15

            10 اتصال على قريب  .16

            10 االعتكاف  .17

            10 صفحات( 5التقل عن  –قراءة ثقافية)كتاب   .18

 


