ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร
เรื่อง ผู้รับผิดชอบคุตบะห์ ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ตามที่โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูมีส่วนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน ตลอดจนการดูแลนักเรียน เพื่อ
พัฒนา และปลูกฝังจิตสานึกของนักเรียนให้สูงขึ้น และสอดคล้องกับการรณรงค์ให้นักเรียนมีอิสลามเป็นวิถีชีวิต
ครู ส ามารถเป็ น แบบอย่ างและเบ้ าหลอมแก่นั กเรียนได้ จึง ขอแต่ง ตั้งผู้ รับ ผิ ดชอบคุตบะห์ ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561
รายละเอียดดังนี้
1. ผู้รับผิดชอบคุตบะห์ประจาสัปดาห์
ผู้รับผิดชอบคุตบะห์ประจา
ที่
วัน/เดือน/ปี
ขอบข่ายเนื้อหา และหัวข้อคุตบะห์
สัปดาห์
เดือนพฤษภาคม 2561
วันเริ่มรณรงค์ให้นักเรียนมีอิสลามเป็นวิถีชีวิต
1
4 พ.ค. 61
ประจาเดือน “ส่งเสริมอามัลเดือนชะอฺบาน”
ครูอาหมัด หลีอรัญ
“ชะอฺบานประตูสู่เราะมะฎอน”
2
11 พ.ค. 61 ถ้าเราะมะฎอนนี้ เป็นเราะมะฎอนสุดท้าย?
ครูมูฮัมหมัดคอลีล บินอะฮ์หมัด
3

18 พ.ค. 61

เมื่อประตูสวรรค์เปิด นั้นคือเมตตาจากพระองค์

ครูมานัส ดาคา

4

25 พ.ค. 61

เดือนเราะมะฎอน เดือนแห่งอัลกุรอาน

อ.อนัส แสงอารี

วันเริ่มรณรงค์ให้นักเรียนมีอิสลามเป็นวิถีชีวิต
ประจาเดือน “ความประเสริฐของเดือนเราะมะฎอน”

อ.ซุฟยาน ยุนุ

เดือนมิถุนายน 2561
5

1 มิ.ย. 61

“เอี๊ยะติกาฟ เอกลัษณ์ของอิบาดะฮฺในเราะมะฎอน”

6

8 มิ.ย. 61

เราะมะฎอนปีนี้เราทาความดีอะไรบ้าง?

อ.อับดุลลอฮ ยะยา

7

15 มิ.ย. 61

ผลกาไรของเราะมาฎอน

ครูวิทยา พยายาม

8

22 มิ.ย. 61

สิ่งดีๆเมื่อเราะมะฎอนจากไป

ครูมานัส ดาคา

9

29 มิ.ย. 61

เมื่อเราเนรคุณต่อความโปรดปรานของอัลลอฮฺ

ครูยู่โสบ แขกพงศ์

เดือนกรกฎาคม 2561
10

6 ก.ค. 61

11

13 ก.ค. 61

บทเรียนประวัติศาสตร์ “แบบอย่างการดาเนินชีวิต
อ.อนัส แสงอารี
ของบรรดาซอฮาบะฮ ผู้ที่ได้รับรองสวนสวรรค์ ”
เมื่อสิ่งแวดล้อมดี เราก็จะดีตาม
ครูนู่รสุ ดีน สังลี

12

20 ก.ค. 61

อัลกาบาอิรฺ(บาปใหญ่)เรื่องใกล้ตัวที่ต้องระวัง

ครูอับดุลเลาะห์ เซ็ง

ที่

วัน/เดือน/ปี

13

27 ก.ค. 61

มารยาทที่ดี คือบุคลิกภาพที่สมบูรณ์

ผู้รับผิดชอบคุตบะห์ประจา
สัปดาห์
ครูฮิลมี ดาโอะ

ขอบข่ายเนื้อหา และหัวข้อคุตบะห์

เดือนสิงหาคม 2561
14

3 ส.ค. 61

ผู้ถ่อมตน(อัตตาวัฎฺฎออฺ) คือผู้มีเกียรติ

อ.อับดุลลอฮ ยะยา

15

10 ส.ค. 61

อัลบารอกะฮฺในเรื่องของเวลา

ครูฟารีส เจะเลาะ

16

17 ส.ค. 61

ครูมานัส ดาคา

17

24 ส.ค. 61

18

31 ส.ค. 61

บทบัญญัติอิสลาม ว่าด้วย ชาย –หญิง
เมื่อความดีของ อุสมาน อิบนุ อัฟฟาน ได้รับอย่าง
ต่อเนื่อง
เครื่องดื่มที่ต้องห้าม และที่อนุญาตให้บริโภค

อ.ซุฟยาน ยุนุ
ครูยู่โสบ แขกพงศ์

เดือนกันยายน 2561
19

7 ก.ย. 61

20

14 ก.ย. 61

วันเริ่มรณรงค์ให้นักเรียนมีอิสลามเป็นวิถีชีวิต
ประจาเดือน “สู่เจ้านั้นเป็นประชาชาติที่ดียิ่ง”
ฮะล้าล จุดสาคัญของบัญญัติอิสลาม

21

21 ก.ย. 61

มุอฺมิน กับการใช้อินเตอร์เน็ต

ครูวิทยา พยายาม

22

28 ก.ย. 61

ชีวิตนี้เพื่ออะไร?

อ.อนัส แสงอารี

ครูซาการียา สาเระ
ครูมูฮัมหมัดคอลีล บินอะฮ์หมัด

เดือนตุลาคม 2561
23

5 ต.ค. 61

ความรักของผู้ศรัทธา

ครูฮัดซัน ดาอี

24

12 ต.ค. 61

เมื่อความตาย คือสิ่งเตือนใจ

ครูอับดุลเลาะห์ เซ็ง

25

19 ต.ค. 61

การเกรงกลัวและความหวัง

ครูอาหมัด หลีอรัญ

26

26 ต.ค. 61

ทาอย่างไรให้รอดพ้นจากฟิตนะฮฺ

อ.อับดุลลอฮ ยะยา

อนึ่งให้ผู้ที่ได้รับอมานะห์คุตบะประจาสัปดาห์ส่งขอบข่าย(คุตเตาะห์)เนื้อหา คุตบะห์ที่ ผู้จัดการ
โรงเรียนฯ ผู้อานวยการโรงเรียนฯ และครูมูฮัมหมัดคอลีล บินอะฮ์หมัดก่อนคุตบะห์สามวันเพื่อเสริมและแก้ไข
ให้เหมาะสมต่อไป
ให้ ผู้ บ ริ ห าร ครู แ ละบุ ค ลากรทุ ก ท่ า นรั บ ทราบ และด าเนิ น การตามประกาศฉบั บ นี้ เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินงานการมีส่วนร่วมอบรมบ่มนิสัยนักเรียน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

( นายอับดุลเลาะ เซ็ง )
รองผู้อานวยการภารกิจบริหารกิจการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร

