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The Qur’anic School Building Project: 
In addition to the two-full time state-funded primary schools for 
Muslim children, the Islamic Foundation of Ireland also runs 
three part-time Islamic schools in the evenings on weekdays and 
on weekends. These school teach Qur’an, Islamic education and 
Arabic language to children aged between 4 and 16 years.  
 

Currently children are taught in places which are not very 
suitable for education. Many times classes are interrupted during 
the school day and sometimes cancelled because they clash with 
other activities in the Mosque. The available space in the 
Mosque is not sufficient to accommodate all children and for this 
reason classrooms are hired from a nearby Irish school.  
 

The primary purpose of the proposed expansion is to construct a 
building for the education of children and to house other 
Daw’wah and educational activities. 
 

The proposed extension includes removing the existing prefab 
building and to build in its place a two storey building. It also 
includes building a top floor on the existing shop and restaurant 
bulding. The two buildings are to be connected together and 
joined to the administration building. 
 

Planning application was made to the Dublin City Council and 
planning permission for the project was obtained in May 2015. 
 

An estimate of the costs of the construction was carried out by a 
quantity surveyor and it is estimated that the project will cost 
€752644.00  



 
 

  مشروع مبىن املدرسة القرآنية: 
إلشراف على إلضافة إىل املدرستني النظاميتني ،  تقوم اهليئة اإلسالمية يف إيرلندا 

اورة هلا ويتعلم . ثالث مدارس إسالمية ألطفال املسلمني يف مقر اهليئة ويف املنطقة ا
األطفال يف هذه املدارس حفظ القرآن والرتبية اإلسالمية واللغة العربية يف الفرتة 

اية األسبوعاملسائية يف أ   يف يومي السبت واألحد. م الدراسة العادية، ويف عطلة 
، مهيئة للتعليم بصورة مناسبةغري  ويف الوقت احلايل فإن األطفال يدرسون يف أمكنة

يف املركز  وتضطر املدرسة يف أحايني كثرية لتعليق نشاطها لتعارضه مع أنشطة أخرى
ستئجار  اإلسالمي. كما أن املكان املتاح ال يتسع جلميع األطفال ولذلك قمنا 
                                    ً                              حجرات للدراسة ألحد املدارس الثالث يف مبىن  جماور للمسجد. وسياسة اإلستئجار 

  ليست أفضل خيار من الناحية اإلقتصادية. 
اإلسالمي بغرض  لنظر يف مشروع إجراء توسعة مللحقات مبىن املركز    ً  مؤخرا  قمنا 

         ً         ً                                                        تشييد مبىن  يكون مقرا  لتعليم األطفال ولألنشطة الدعوية والتعليمية األخرى. وتشمل 
اور ملكاتب إدارة اهليئة اإلسالمية  (pre-fab)التوسعة املقرتحة إزالة املبىن املؤقت  ا

 طعمتجر واململا          ً                                            وتشييد مبىن  من طابقني يف مكانه، وتشييد طابق علوي فوق مبىن 
  .، وربط املبنيني مع بعضهما البعض وتوصيلهما مع مبىن اإلدارةايلاحل

جملس مدينة دبلن يف مايو على إذن البناء املطلوب من  وقد حصلنا، حبمد هللا تعاىل،
جراء تقدير لتكلفة البناء حيث بلغت   م.2015   يورو. 752ر644.00كما قمنا 

لمسامهة يف هذا املشروع اخلريي بصدقة واهليئة اإلسالمية يف إيرلندا تتقدم للمحسنني ل
  .جارية خلدمة الدعوة اإلسالمية يف هذا البلد ، واهللا ال يضيع أجر احملسنني

 
 



 
 

Bank account details احلساب املصريف :  تفاصيل  
Account Name: Islamic Foundation of Ireland. 
Account No.: 19680059 
Allied Irish Bank, 
219, Crumlin Road,  
Dublin 12,  
Ireland.  
Bank Sort Code: 93-10-20. 
Iban: IE67AIBK93102019680059 
BIC (Swift): AIBKIE2D 
 

 

 



 
 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 
 
 

 


