
 

لینڈسوئٹزرهللا ءشعبہ تربیت لجنہ اما   

حمدیہ سوئٹزر لینڈاال برائے لجنہ و ناصرات و ٹریننگ ورکشاپ ساالنہ تربیتی کالس نویں  

  9201 اگست25تا24 ،وگلٹنگن مسجد نور 

شوکت کھوکھرنیشنل سیکرٹری تربیت۔ :تربیتی کالس  ناظمۂ   
اعلٰی: محترمہ رفعت تنویر صاحبہ ناظمۂ   

،نگران اعلٰی :محترمہ زیتون قاضی صاحبہ  
لینڈسوئٹزرهللا ءنیشنل صدر لجنہ اما   

بروز اتوار اگست25 بروز ہفتہاگست  24 پروگرام دوسرا دن:  پروگرام پہال دن:

 نشست  اول قبل دوپہر نشست  سوم قبل دوپہر

 03:15  تہجد و نماز فجر  04:30 تہجد و نماز فجر 

 08:30 ناشتہ 08:30 ناشتہ

احبہ صقراة العین باجوه محترمہ  ،تالوت قرآن کریم مع ترجمہ  10:00  محترمہ ریحانہ خالد صاحبہ ،ترجمہ تالوت قرآن کریم مع 09:30 
محترمہ راشده مراتب صاحبہ،حدیث  10:10   محترمہ عائشہ وہاب صاحبہ،حدیث 09:40 

هللاءعہد لجنہ اما  09:50  صاحبہامتہ القدوس مجاہدمحترمہ  ،نظم  10:20 
۔ڈاکٹر قدسیہ خان صاحبہ عائلی تعلقات میں تلخی کی چند وجوہات   10:30  محتر مہ عامره محمود صاحبہنظم ، 10:00 

محترمہ صنوبر خان صاحبہ ۔  Holistic Medicine  10:45  پیغام حضور انور ایده هللا تعالٰی بنصره العزیز اور  ابتدائی کلمات : 
 محترمہ نیشنل صدر صاحبہ

10:40 

پراجیکٹس  3زمبابوے میں ہیو مینٹی فرسٹ سو ئٹزر لینڈ کے تحت 
ڈاکٹر زیتون قاضی صاحبہاور ان  کی جھلکیاں ۔  

۔ چند سوال جوابصفات باری تعالٰی اور اشرف المخلوقات ۔ 11:00  
 نیشنل سیکرٹری تربیت،شوکت کھو کھر

10:55 

 
 

1.Food for life 
 متاثرین سائیکلون اور سیالب کے افراد کے لئے امداد
2.Water for life 
 دیہاتی عالقوں میں پانی کے کنویں کی تنصیبات
3.Gift/vision for life:Eye camp for 100 
cataract surgeries 

 
تبلیغ کے دوران پیش آنے والے سواالت اور ان کے جوابات 

Interfaith Program  
سیکرٹری تبلیغ  محترمہ فوزیہ بشیر صاحبہ، نیشنل  

11:55 

صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں 
۔         دیتی نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں میں 

حترمہ سمیره چوہدری صاحبہم  
 

،سوشل میڈیا پریزینٹیشن 12:30  
صاحبہ محترمہ صائمہ مشتاق،عزیزه صالحہ چوہدری  

صاحبہ،ناصرات کیلئے : محترمہ رفعت تنویر   
تانیشنل سیکرٹری ناصر  

12:55 

 خطاب محترم مربی صاحب انچارج
 13:30 کھانا  وتیاری نماز 13:00

 15:00 نماز ظہر و عصر 13:45 کھانا  وتیاری نماز

 نشست دوم بعد دوپہر 15:00 نماز ظہر و عصر

اقبال صاحبہتالوت قرآن کریم مع ترجمہ ، محترمہ خالده   اختتامی نشست بعد دوپہر  15:30 

،محترمہ مریم سید صاحبہتالوت قرآن کریم مع ترجمہ  15:40 تعارف کتب احادیث، محترمہ قد سیہ میاں صاحبہ 15:30 

 15:40 حیا عورت کا بہترین زیور،تجربات کی روشنی میں
Workshop und Rollenspiel 

(Hochzeit und unser Weg dahin, 
Schwierigkeiten,Generationkonflikt und 

Lösungsvorshcläge) 
 محترمہ ساره میاں صاحبہ  اورمحترمہ عافیہ چوہدری صاحبہ

15:50 

 16:40 جنرل سوال جواب اینڈ اوپن ڈسکشن

 17:00 اختتامی خطاب و دعا،محترمہ نیشنل صدر صاحبہ
نفیسہ ابرار شعبہ صنعت و تجارت کے تحت ورکشاپ ،محترمہ 

  صاحبہ اور ٹیم
17:45 

 19:00 شام کا کھانا ،نماز مغرب و عشا

شوکت کھو کھرتربیتی کالس ،ناظمٔہ ۔  جنہ و ناصرات کی رہائش کا انتظام وگلٹنگن میں ہوگالنوٹ!   

Wenn 50% der Frauen reformiert 

worden sind, kann man sich das 

Fortschritts der Jamaat gewiss sein. 

(Hazrat Mirza Bashir ud-din 

Mahmud Ahmed rz) 

عورتوں کی  یاگر تم پچاس فیصد

اصالح کرلو تو اسالم کوترقی 

۔حاصل ہوجائےگی  

  )1944(الہام حضرت مصلح موعود


