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أواًل: نشأة المركز:

صدرت اإلرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس أمناء 
الجامعة األردنية في جلسته رقم 82/4، تاريخ 1982/4/6م، المتضمن 
إنشاء مركز في الجامعة األردنية يسمى: )المركز الثقافي اإلسالمي(، 
ويقع المركز بجانب مسجد الجامعة بمساحة قدرها )800( متر مربع، 
ويشكل مع مسجد الجامعة وحدة متكاملة في خدمة األهداف التي 
أنشئ من أجلها. ويمثل بموقعه المنفتح على المجتمع، إحدى أبرز 

رساالت الجامعة اإلجتماعية.

مسجد الجامعة األردنية:

يتميز المسجد بموقعه ومساحته الكبيرة، وكثافة رواده وتنوع 
ثقافاتهم، كما يتميز بنوعية ما يقام فيه بشكل مستمر من الخطب 
والدروس والندوات، التي تمتاز بالعمق، والتنويع، والجمع بين األصالة 
والشخصيات  الشريعة  علماء  من  نخبة  فيها  ويتحدث  والمعاصرة، 
المملكة  داخل  من  باستقطابهم  المركز  يقوم  الذين  اإلسالمية، 

وخارجها.

والمركزحاليًا بصدد تركيب الطاقة الشمسية لمسجد الجامعة 
المسجد  إلمام  سكن  وبناء  بالسجاد  المسجد  وفرش  والمركز، 
وخادمه، وبناء طابق ثالث للمركزلخدمة كتاب اهلل وسنة رسول اهلل 

صلى اهلل عليه وسلم بإذن اهلل تعالى.
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ثانيًا: رؤية المركز ورسالته: 

الثقافي  الوعي  نشر  في  متميز  ريادي  بدور  القيام  الرؤية:   -1
المستويين  على  المجتمع  أفراد  لدى  وتنميته  اإلسالمي 
مصاف  إلى  وأنشطته  ببرامجه،  للوصول  والعالمي؛  المحلي، 

المراكز المتقدمة في العالم.

الرسالة: ترسيخ الثقافة اإلسالمية الرشيدة، وإعداد جيل قادر   -2
في  واإلسهام   المعاصرة،  الثقافية  التحديات  مواجهة  على 
المحلي؛  المجتمع  والبحثية، وخدمة  التعليمية  العملية  دعم 
متجدد،  إسالمي  بوعي  العصر  متطلبات  مواكبة  أجل  من 
تعالى   اهلل  بإذن  المناسبة  الصحيحة  الحلول  إيجاد  على  قادر 
للمسائل المستجدة محليًا خصوصًا مواجهة الفكر المتطرف 

والعنف ونشر وسطية اإلسالم .
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ثالثًا: أهداف المركز:

اإلسالمية،  واألخالق  والقيم  العقيدة  ترسيخ  إلى  المركز  يهدف 
لحضارة  مشرقة  صورة  وتقديم  السليم  اإلسالمي  الوعي  وتنمية 
اإلسالم وثقافته، والعناية بالقرآن الكريم تالوة وفهمًا وحفظًا، وتمكين 
طلبة الجامعة من تنمية مواهبهم ونشاطاتهم اإلسالمية وتشجيع 
بحوثهم، والتواصل مع المجتمع المحلي في األمور اإلسالمية المهمة، 
في  المختصة  الجهات  مع  واإلسهام  والشباب،  المرأة،  كرعاية شؤون 
موضوعات اإلصالح واإلرشاد األسري، وتقديم المساعدة لطلبة الشعوب 
األردنية،  الجامعة  في  الدارسين  الفقراء  األردنيين  والطلبة  اإلسالمية، 

وذلك من خالل الوسائل التالية:

وأحكامه  تالوته  واتقان  وتجويده  الكريم  القرآن  تالوة  تعليم  أ( 
وحفظه لطلبة الجامعة، والمجتمع المحلي.

عقد الندوات والمؤتمرات وإلقاء المحاضرات في المركز ومسجد  ب( 
الجامعة.

إنشاء متحف إسالمي في الموضوعات اإلسالمية. ج( 

إصدار الدوريات والنشرات، وعرض األفالم الثقافية العلمية.  د( 

مسجد  في  والخطابة  واإلرشاد  الوعظ  على  الطلبة  تدريب  هـ( 
الجامعة األردنية.

األماكن  وزيارة  اإلسالمية،  الشعوب  لطلبة  العمرة  رحالت  تنظيم  و( 
التاريخية والدينية في المملكة األردنية الهاشمية.
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رابعًا: أعمال المركز وفعالياته:

1( المجال األكاديمي: 

الدورات  عشرات  بعقد  المركز  في  التدريس  شعبة  تقوم 
دراستها  على  يواظب  مختلفة،  علمية  مجاالت  في  المتخصصة 
في  دورات  ومنها؛  وخارجها  الجامعة  داخل  من  الطلبة  عشرات 
علوم  في  ودورات  القرآنية،  القراءات  في  واإلجازة  والتجويد،  التالوة 
والفقه  الشريف،والعقيدة،  والحديث  والتفسير،  الكريم،  القرآن 
اإلسالمي، والسيرة النبوية الشريفة، والتاريخ اإلسالمي، هذا باإلضافة 
تولي  كما   ، معتدلة  فكرية  صبغة  ذات  متنوعة  ثقافية  دورات  إلى 
والنحو،  العربية،  اللغة  في  دورات  بعقد  خاصًا  إهتمامًا  الشعبة 
القرآن  وتالوة  العربية  باللغة  خاصة  دورات  وعقد  اإلنجليزية،  واللغة 
التواصل  مهارات  تنمية  بهدف  اإلسالمية؛  الشعوب  لطلبة  الكريم 

لديهم، وتلبية حاجاتهم الثقافية المختلفة.

باللغة  والتجويد  التالوة  في  دورات  المركز  إستحدث  وقد  هذا 
اإلنجليزية واللغة الفرنسية، ووسع المركز إطار تعليمه بحيث شمل 
)السكايب( في عدد  بعد  اإلتصال عن  التدريس عن طريق وسائل 

من دول العالم.

2( المجال التثقيفي والتوعوي والدعوي:

الفكرية،  والندوات  المحاضرات،  من  سلسلة  المركز  يعقد 
الموضوعات،  مختلف  في  العامة  الثقافية  والنشاطات  والمؤتمرات، 
ويولي عناية خاصة بالمناسبات الدينية مثل: رأس السنة الهجرية، 
رمضان  وشهر  والمعراج،  واإلسراء  الشريف،  النبوي  المولد  وذكرى 
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المبارك، والعشر األوائل من ذي الحجة وغيرها، و يحاضر فيها نخبة 
الجامعة  داخل  من  والدعاة  والعلماء،  الشريعة،  كلية  أساتذة  من 
وخارجها، هذا باإلضافة إلى محاضرات وندوات تعقد باللغة اإلنجليزية، 

ومنها محاضرات تعريفية باإلسالم لغير المسلمين. 

3( فعاليات ثقافية وخيرية أخرى:

تنظيم عروض دورية لبرنامج القرآن الكريم، والحديث النبوي   -
باستخدام  والتجويد  التالوة  وأحكام  والمواريث،  الشريف، 

الحاسوب في مختبر الحاسوب في المركز.
إقامة معرض للكتاب اإلسالمي، وبازار خيري يكون ريعه لصالح   -
طلبة الشعوب اإلسالمية والطلبة الفقراء في الجامعة األردنية.
إقامة مسابقات في حفظ القرآن الكريم، ومسابقة ثقافية سنوية.  -
تنظيم ناٍد صيفي لألطفال؛ تقدم لهم فيه برامج نوعية من   -
التثقيف اإلسالمي المتنوع الذي يجمع بين التعبد، والتعلم، 

والنشاط الذهني والرياضي. 
الحكومية والخاصة،  المدارس  الطالبية من  الوفود  استضافة   -

وطلبة الجامعات، والمؤسسات األخرى.
صرف مساعدات مالية للطلبة المحتاجين من صندوق خاص   -
الفصلين  في  اإلسالمية  الشعوب  وطلبة  الفقراء  بالطلبة 

الدراسيين األول والثاني.
ودور  األيتام  واألطفال  الفقيرة  للعائالت  الخير  حمالت  تنظيم   -
المسنين في محافظات المملكة وتقديم المساعدات المالية 

والعينية لهم. 
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4( رعاية طلبة الشعوب اإلسالمية:

الوافدين  اإلسالمية  الشعوب  بطلبة  خاصة  عنايًة  المركز  يولي 
لذلك من  لما  الجنسيات؛  األردنية من مختلف  الجامعة  للدراسة في 
عرى  توثيق  في  والمركز  الجامعة  أهداف  تحقيق  في  بالغة  أهمية 
التبرعات  بجمع  المركز  ويقوم  اإلسالمية،  األمة  أبناء  بين  التواصل 
لمصلحة هؤالء الطلبة األعزاء من خالل صندوق خصص لهذه الغاية، 
تتولى لجنة خاصة إدارته بإشراف من الجامعة، حيث توفر لهم اللجنة 

من خالل هذا الصندوق ما يأتي:

تنظيم رحلة عمرة كل عام.  -
الدينية  األماكن  لزيارة  عام  كل  خاصة  علمية  رحلة  تنظيم   -

والتاريخية في األردن.
تنظيم إفطار جماعي في شهر رمضان المبارك.  -

تقديم مساعدات مالية ودفع جزء من الرسوم الجامعية لهم.  -
اإليرادات المالية لصندوق طلبة الشعوب اإلسالمية:

التبرعات والهبات ويمكن دفعها بالطرق التالية:
التبرع النقدي مباشرة في الصندوق المخصص لذلك في  أـ 

مسجد الجامعة.
إرسال الشيكات والحواالت على العنوان التالي: ب ـ 

الجامعة األردنية/ المركز الثقافي اإلسالمي/ صندوق طلبة   
الشعوب اإلسالمية.

الثقافي  المركز  أمانات  حساب  إلى  مباشرة  التبرع  تحويل  ج ـ 
اإلسالمي؛ 

رقم: )01500/14048000(، لدى بنك القاهرة عمان/ فرع الجامعة األردنية.  
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5( المكتبة: 
يضم المركز مكتبة إسالمية متخصصة تحتوي على العديد من 
الفيديو  أشرطة  إلى  إضافة  اإلسالمية،  والنشرات  والمجالت،  الكتب، 
والعلماء  اإلســالمــيــة،  الشخصيات  بِسَير  الخاصة  بــاألفــالم  الــزاخــرة 

المسلمين، والندوات، وخطب الجمع.

التواصل  شبكة  على  وموقعه  للمركز  اإللكتروني  الموقع   )6
 :face book اإلجتماعي

موقعه  في  العالمية  اإللكترونية  الشبكة  على  المركز  ينفتح 
face book؛  اإلجتماعي  التواصل  شبكة  على  وموقعه  اإللكتروني 
الذي يتمّيز بتناوله لدائرة واسعة من موضوعات الثقافة اإلسالمية؛ 

بمنهجية علمية تحاكي الواقع المعاش.
مصورة  ونشاطاته  وأخباره،  المركز،  إعالنات  أهم  فيه  وُيعرض 
استفسارات  على  اإلجابات  عن طريقه  وتقدم  يوتيوب،  على شكل 
الجمهور حول المركز وفعالياته. ويحوي الموقع العديد من النسخ 
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الصوتية لتالوة القرآن الكريم وتجويده على قراءات متعددة تمكن 
كذلك   ويحوي  تنوعها،  من  واإلفادة  إليها،  االستماع  من  الراغبين 
مسجد  في  تلقى  التي  الجمع  خطب  لجميع  صوتية  تسجيالت 
النبوية  األحاديث  من  مباركة  مجموعة  على  ويشتمل  الجامعة، 
الشريفة، والفتاوى المتنوعة، هذا باإلضافة إلى العديد من المواضيع 
األسرة  وشؤون  اإلسالمية  الثقافة  مجاالت  في  المتنوعة  الثقافية 
وغيرها وفي هذا العام تم تفعيل البث المباشر لدروس المسجد 

. face book ومحاضراته على موقع المركز في
Islamic.centerju :ونأمل منكم دوام التواصل معنا على صفحتنا

قناة Youtube الخاصة بالمركز الثقافي اإلسالمي:  )7
الجمعة  خطب  كافة  بالمركز  الخاصة   Youtube قناة  تبث 
والدروس التي تقام في مسجد الجامعة األردنية، وكذلك كافة 

فعاليات وأنشطة المركز.
 ونأمل منكم دوام التواصل معنا على قناتنا:

https//:www.youtube.com/channel/UClcUZ1rn8kuQ7GzJ85l75jw

8( مجلة المركز الثقافي اإلسالمي اإللكترونية والورقية :
تّم مؤخرًا بحمد اهلل تعالى إنشاء مجلة إلكترونية تسمى: »مجلة 
موضوعاتها  إطار  بسعة  تمتاز  والتي  اإلسالمي«؛  الثقافي  المركز 
الثقافية والتوعوية، وتستقطب علماء الشريعة، والتربية، واالجتماع، 
بالسماحة  تتصف  إسالمية  ثقافة  نشر  إلى  وتهدف  وغيرهم، 
والوسطية، ومحاكاة مشكالت األمة المعاشة، حيث تم إصدار العدد 

األول والثاني منها إلكترونيًا وورقيًا.
ونأمل منكم دوام التواصل معنا في الموقع اإللكتروني للمركز:

http://centers.ju.edu.jo/ar/icc/Home.aspx
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8( جديد المركز الثقافي اإلسالمي:
برنامج إذاعي بعنوان منابر من نور يبث على إذاعة الجامعة األردنية 

على تردد Fm 94.9 وذلك كل يوم أحد الساعة الواحدة ظهرًا.
خامسًا: التطلعات المستقبلية:

1. التنوع في موضوعات الدورات التي ينظمها المركز، بحيث تشمل 
وبمخرجاتها  بمستواها،  واالرتقاء  اإلسالمي،  التثقيف  مجاالت 

بمراعاة معايير الجودة.
2. التوسع في مسابقات حفظ القرآن الكريم والمسابقة الثقافية، 

وتوسيع دائرة المشاركين فيها.
إصالح  ثقافة  نشر  على  والعمل  األسري،  اإلصالح  برامج  تعميق   .3

األسرة اإلسالمية . 
4. التوسع في دائرة العالقات الثقافية مع المراكز الثقافية المحلية 
واالنفتاح  والنقابية،  والشعبية،  الرسمية،  والجهات  المماثلة، 
على كليات الجامعة، وإقامة نشاط مع كل كلية بشكل دوري؛ 
واقعي  بشكل  المشرقة  اإلسالم  صورة  عرض  توسيع  بغية 

بعيد عن التعصب والمغاالة. 
المركز  رسالة  لنشر  المختلفة  اإلعالم  وسائل  على  االنفتاح   .5
الفضائية،  والقنوات  الصحافة  ذلك  ومن  الثقافية،  ومخرجاته 

وبث خطب الجمع والدروس والندوات. 
تهم  حيوية  موضوعات  في  اإلنجليزية  باللغة  وكتيبات  نشرات  إعداد   .6
الجاليات المسلمة، والمثقفين غير المسلمين أيضًا على الصعيد الدولي.
االنفتاح على مراكز الثقافة اإلسالمية العالمية؛ لتبادل المنفعة   .7
والخبرة معها، وتعزيز البعد الدولي لرسالة المركز والجامعة. 
تعزيز العالقة مع سفارات الدول المختلفة؛ إلقامة فعاليات مشتركة   .8
معها تهدف للتعريف بالثقافة اإلسالمية، وقيمها اإلنسانية النبيلة.



إعداد: نوال خالد العدوان.

إشراف: الدكتور أحمد العوايشة.

لإلتصال بالمركز يرجى إستخدام إحدى الوسائط التالية:

تلفون: 000/23688 5355 )00962-6(

فاكس من خارج الجامعة رقم: 5300566 )00962-6( 

فاكس من داخل الجامعة رقم : 23686

E-mail: islamiccenter@ju.edu.jo

العنوان البريدي: المركز الثقافي اإلسالمي، الجامعة األردنية،

 11942، عمان- المملكة األردنية الهاشمية.


