
 

 

 

 

       اجلامعة األردنية                                                

       اإلسالميايف ـــــــــركز الثقـــامل                                   

    2017/2018ةالسنة الدراسي   

    (الثاني) الفصل /دوراتــــــــــرنامج الــــب   

 املبلغ الوقت األيام القاعة شعبة املدرس اسم الدورة رقم

 10 10-11 الثالثاء 3 1 د.  محمود رشيد دورة شرعية  .1

 10 11-12 الثالثاء زين 1 د. ابراهيم برقان دورة شرعية  .2

 10 11-12 الثالثاء 4 1 د. هال مشاقبة دورة شرعية  .3

 10 12-1 األثنين زين 1 د. آمنه العقيلي دورة العلوم الشرعية  .4

 10 9-10 االثنين 3 1 د.  إكرام عربيات التلقيندورة   .5

 10 11-12 االثنين 3 1 د.  إكرام عربيات درس الوعظ واإلرشاد  .6

 10 10-11 االربعاء 3 1 د.  إكرام عربيات دورة فنيات اإلجازة  .7

 10 12-1 االربعاء زين 1 د.  إكرام عربيات تفسير  جزء عم    .8



 

 

 

 

 10 11-12 األربعاء 3 1 عربيات د.  إكرام (1دورة شرح أصول الطيبة)  .9

 10 1-2 االثنين 1 1 د.  محمد  عبد هللا عبده سند مؤطا اإلمام  مالك  .11

 10 9-10 االحد زين 1 د.  محمد  عبد هللا عبده دورة تأهيل املدرسين و املدرسات )ذكور+اناث(  .11

مركز  1 د.  محمد  عبد هللا عبده الرسالة -دورة سند موطأ مالك  .12

 الرسالة

 10 11-12 االحد

مركز  1 د.  محمد  عبد هللا عبده الرسالة -دورة نهذيب االخالق  .13

 الرسالة

 10 12-1 األحد

الدورة املتقدمة الثانية )املستوى الثالث في التالوة و   .14

 التجويد(

 10 2-3 االحد مكتب 1 د.  محمد  عبد هللا عبده

 10 9-10 االثنين زين 1 عبد هللا عبدهد.  محمد   فنيات اإلجازة القرآنية )ذكور + اناث(  .15

 10 11-12 الثالثاء زين 1 د.  محمد  عبد هللا عبده التوجية البالغي للمدرسين واملدرسات  .16

 10 1-2 الثالثاء زين 1 د.  محمد  عبد هللا عبده دورة  جمع قراء الكوفه  .17

 10 3-4 الثالثاء زين 1 د.  محمد  عبد هللا عبده (2الدورة املتقدمة االولى  مستوى )  .18

 10 9-10 الخميس زين 1 د.  محمد  عبد هللا عبده شرح طيبة النشر في القراءات العشر  .19



 

 

 

 

 10 3-4 األحد 1 1 د.  محمد  عبد هللا عبده (3دورة  حفظ ا السورة البقرة ) مستوى   .21

 10 10-11 الخميس زين 1 د.  محمد  عبد هللا عبده دورة زيادات النشر  .21

 10 11-1 الخميس زين 1 د.  محمد  عبد هللا عبده دورة  املصطلحات الصوتيه ) جديدة (  .22

 10 2-4 الخميس زين 1 د.  محمد  عبد هللا عبده دورة قواعد تدبر القرآن )ذكور + اناث(  .23

 10 12-1 الخميس زين 1 د.  محمد  عبد هللا عبده سند البيان الشافي  في رواية  شعبه  .24

دورة سند زيادات النشر في القراءات العشر على   .25

 الشاطبية والدرة

 10 4-5 الخميس زين 1 د.  محمد  عبد هللا عبده

 10 11:30-9:30 األثنين 2 2 سناء  عدنان سبع العيش الدورة املتقدمة الثانية )املستوى الثالث  .26

 10 11:30-9:30 االربعاء 2 2 سناء  عدنان سبع العيش رواية  حفص من الطيبة  .27

خميس كلية   --- 1 سناء  عدنان سبع العيش دورة  مبتدئة في تالوة والتجويد  .28

 الصيدلية

1-11 10 

 10 9-11 احد ثالثاء مكتب 2 نائله لطفي عربيات الدورة املبتدئة في التالوة والتجويد  .29

 10 11-12 االحد مكتب 1 نائلة  لطفي عربيات تحفيظ   الشاطبية  في  القراءات  السبع  .31

 10 12-2 الثالثاء مكتب 1 نائلة لطفي عربيات تحفيظ متن   طيبة النشر  .31



 

 

 

 

 الدورة املتقدمة اإلولى )املستوى الثاني  .32

 في التالوة و التجويد(

 10 9-11 اربعاء-اثنين  مكتب 2 نائله لطفي عربيات

دورة تحفيظ األجزاء املطلوبة في مستويات التالوة و   .33

 (28,29,31التجويد)األجزاء

 10 11-1 األربعاء مكتب 1 نائله لطفي عربيات

 10 9-12 األحد 3 3 نغم  سعيد السوقي الدورة املتقدمة الثانية )املستوى الثالث (  .34

 الدورة املتقدمة اإلولى )املستوى الثاني(  .35

 في التالوة و التجويد(

 األحد 3 3 نغم  سعيد  السوقي

 

2-12 10 

 10 10:30-9:30 االربعاء 3 1 نغم سعيد السوقي شرح الفوائد املهذبه(  .36

 10 12-1 االربعاء 3 1 نغم سعيد السوقي تحفيظ  سورة  آل عمران  .37

 10 11-12 الخميس 3 1 نغم  سعيد  السوقي دورة اإلعجاز العلمي في القرءان الكريم  .38

 10 11-1 السبت زين 1 منى الفاعوري القاعدة النورانية  .39

 10 3-1:30 االحد زين 1 منى الفاعوري شعوب اسالمية -دورة تجويد  مبتدئة    .41

 10 1:30-11 الخميس زين 1 منى الفاعوري شعوب  اسالمية -تصحيح  تالوة    .41

 10 11-2 الثالثاء --- 1 د. كوثرحسين تفسير سورة االحزاب  .42



 

 

 

 

–األثنين  5 1 د. ميساء فوزي اللغة  العربية  لغير الناطقين بها  .43

 األربعاء

3-12 10 

 10 11-12 األثنين األربعاء زين 1 باسمة العمري  التلقين وتصحيح التالوة لغير الناطقين باللغة العربية  .44

 10 12-1 الثالثاء 5 1 رجاء حماد دورة تحفيظ سورة البقرة  .45

االحد الثالثاء  4 1 ريم عماري  الدورة   املبتدئة  في التالوة والتجويد  .46

 الخميس

1-12 10 

الدورة املتقدمة الثانية   )املستوى الثاني في التالوة و   .47

 التجويد(

 10 12-10:30 خميس –ثالثاء  4 1 ريم عماري 

 10 2-1 خميس 4 1 ريم  عماري  مقارنه أديان  .48

 10 2-1 ثالثاء 4 2 ريم عماري  تصحيح  تالوة  .49

مكتب  3 خديجة الحياري  تصحيح التالوة  .51

 باسمة

 10 11-10 األحد

 10 10-8 السبت 2 1 كفاية شحادة دورة املخارج والصفات  .51

 10 1-12 الخميس 5 1 هناء عادل تحفيظ القران  .52

 10 10-12 الثالثاء 5 1 هناء عادل تصحيح تالوة  .53



 

 

 

 

 10 11-12 الثالثاء 7 1 سعاد ابوجبارة ) ام بالل ( لغة عربية نحو  .54

 10 1-2 الثالثاء زين 1 الدكتور محمود الحديد شرح كتاب قطر الندى و بل الصدى)نحو(  .55

 10 10-12 السبت 3 1 عزيزة عيد علوم القران باللغتين العربية  واالنجلزية  .56

 10 9-11 الثالثاء 2 1 توجان  خمش تحفيظ  سورة  ال عمران  .57

 10 1-2 الثالثاء 2 1 توجان خمش تصحيح تالوة  .58

 10 10-12 الخميس 5 5 ملكاوي د. نهى  دورة مبتدئة في التالوة والتجويد  .59

 10 11-1 الثالثاء زين 1 ميسون السيد "سورة البقرة"دورة متشابهات في القران الكريم  .61

 10 12-1 اإلثنين 3 1 وفاء تكروري  دورة تجويد باللغة االنجليزية  .61

 10 2-3 اإلثنين 3 1 وفاء تكروري  طيبة النشر مع شرح اصول قالون دورة تحفيظ   .62

 10 11-1 الثالثاء 3 2 دانيا الخصاونة شرح أصول طيبة النشر  .63

 10 12-1 اإلحد 3 1 خصاونهالدانيا   دورة رسم املصحف  .64

 10 10-12 االثنين 3 1 سحر كلبونه جمع  القراء العشر  من الطيبة  .65



 

 

 

 

 

 س.ح

الطريقة االحترافية ) أمنه ( في محو االمية  في القراءة   .66

 العربية

 10 2-4 اإلثنين زين 1 أحمد شفيق

 10 12-2 اإلثنين زين 1 أحمد شفيق األجورمية  _ )نحو(قواعد   .67

–االثنين  املسجد 1 نوح الفضول  د. دورة تحفيظ جزء عــم    .68

 االربعاء

بعد صالة 

 املغرب

10 

بعد صالة  ثالثاء –األحد  املسجد 1 نوح الفضول  د. دورة تحفيظ جزء عًم  شعوب اسالمية  .69

 املغرب

10 

 10 9-10 اثنين 5 1 إسراء  بنى عيس ى د. دورة   تفسير  سورة آل عمران  .71

 10 8-12 االثنين -االحد  4 عائدة الهويدي تصحيح  تالوة  .71

 10 9-12 السبت 5 1 مها  العريان الدورة املتقدمة االولى في التالوة والتجويد  .72

 10 9-12 السبت 2 4 أسماء عطيات ((2ويد)تجالدورة املتقدمة االولى  )  .73


