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Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Ara-
pça için 9 ve 10. Sınıf öğrencilerimiz 
05 Ocak – 03 Şubat 2019 tarihleri ar-
asında Ürdün’de Modern Dil Merkez-
inde yoğun Arapça eğitimi aldılar. 
Grubumuzda Çamlıca KAİHL öğren-
cileri de yer aldı. Kurs boyunca sıkı 
bir Arapça eğitimine tabi tutulan 
öğrencilerimiz Arapça´daki yeter-
liliklerini arttırırken aynı zaman-
da kendileri için hazırlanan gezil-
erle de Ürdün´ü ve yeni bir kültürü 
yakından tanıma imkânı buldular.
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Okulumuzda hafızlık eğitimine devam 
eden kız ve erkek öğrencilerimiz için ayrı 
ayrı planlanan hafızlık eğitimi yoğun bir 
çalışma ile tamamlandı.
Erkek öğrencilerimiz için Bursa’da 19 
Ocak- 02 Şubat tarihleri arasında planla-
nan hafızlık eğitimi sırasında öğrenciler-
imiz sabah erken saatlerde başladıkları 
çalışmalara akşam geç saatlere kadar 
devam ettiler. Programa katılan 50 erkek 
öğrencimiz öğretmenlerimizle beraber 
ayrıca zaman zaman yapılan geziler ve 
farklı etkinliklerle de dinlenme imkânı 
buldular.
Hafızlık eğitimine devam eden kız öğren-
cilerimizden 25’i ise Kartal TÜRGEV 
Hayriye Cemal Gülbaran yurdunda hafı-
zlık hocaları ile birlikte 14 Ocak-25 Ocak 
tarihleri arasında planlanan eğitimler-
ine devam ettiler.
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12. sınıf öğrencilerimiz ile bir haf-
ta süren yoğunlaştırılmış sınavlara 
hazırlık kursumuzu tamamladık. 
Öğrencilerimiz, kurs boyunca konu 
eksiklerini tamamlama ve bol bol 
soru çözme imkânı buldular.
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Dış İşleri Bakanlığı bünyesindeki 
Ulusal Ajans tarafından destekli, 
“Gençler için Yeşil Enerji Yetenekleri” 
başlıklı proje kapsamında; Türk-Al-
man Üniversite Koordinatörlüğünde 
Maribor Üniversitesi, İstinye Üniver-
sitesi, TED Ankara Koleji ve Kartal 
Anadolu İmam Hatip Lisesi öğren-
cileri 21-25 Ocak Tarihleri arasında 
çalışma alanı olarak Köyceğiz’i seç-
ti.
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Her yıl olduğu gibi bu yıl da hafı-
zlık eğitimini okulumuzda tamam-
lamış ve geleneksel olarak düzen-
lemiş olduğumuz Hadis Ezberleme 
yarışmasında dereceye girmiş 
öğrencilerimizi umre ziyareti ile 
ödüllendirdik. Öğretmen, öğrenci ve 
veli toplam 75 kişilik umre kafilemizi 
01 Şubat 2019 Perşembe günü kutsal 
beldelere uğurladık.














