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بعد �صالة الفجر �صالة الع�صاء اأثناء الرتاويحبعد �صالة الع�صر بعد �صالة الظهراليوم 

نوح الف�صول   )�صيف امل�صجد(  اإ�صرتاحةندوات اجلمعة الرم�صانيةاجلمعة 

وا د0حممود احلديد ال�صبت   نوح الف�صول اأ0 د0 �صرف الق�صاة اأ0د0 علي ال�صّ

نوح الف�صولاأ0د0حممد املجايلدائرة الإفتاء العام-------الأحد

 نوح الف�صولاأ. د0 عبداحلميد املجايلاأ0د0 عبداملجيد ال�صالحنيال�صيخ حممد عبده الإثنني 

نوح الف�صولاأ0د . عبداملجيد ال�صالحنيال�صيخ علي احللبي-------الثالثاء

نوح الف�صولد0 �صليمان الدقور د . وليد ال�صاوي�ش-------الأربعاء 

نوح الف�صول  د0 عبدالكرمي وريكات    )�صيف امل�صجد(  ال�صيخ حممد عبده اخلمي�ش

امل�صاركون عنوان الندوة التاريخ 

د. �صليمان الدقور  دور الإعالم واأهميته  يف �صهر رم�صان 2 /6 /2017
د. ن�صيم اأبو خ�صري  

يدير اللقاء ال�صيخ نوح الف�صول

اأ. د. علي ال�صوااأثر تعدد الفتوى يف �صهر رم�صان  6/9 /2017
اأ. د. عبداملجيد ال�صالحني

يدير اللقاء ال�صيخ حممد عبده

اأ.د. عبداحلميد املجايلفقه اجلهاد  وحماية املقد�صات 2017/6/16
د . احمد العواي�صة

يدير اللقاء ال�صيخ حممد عبده

اأ0د0 اأحمد �صكري دوام الطاعة ووداع �صهر رم�صان.2017/6/23
اأ.د . حممد املجايل

يدير اللقاء ال�صيخ نوح الف�صول

مكان املحا�صرةاملحا�صر املحا�صرة التاريخ اليوم 

م�صجد اجلامعة  اأ.د. عبداهلل ال�صيفي ف�صائل واأحكام �صهر رم�صان 2017/5/22الإثنني 

قاعة زين /املركزاإكرام عربياتكيف ن�صتقبل �صهر رم�صان املبارك2017/5/22الإثنني

م�صجد اجلامعة د. حممد مو�صى ن�صرب�صائر يف قدوم �صهر رم�صان  2017/5/23الثالثاء

م�صجد اجلامعة)�صيف امل�صجد(كيف ن�صتعد ل�صهر رم�صان   2017/5/24الأربعاء

حملة خري 

حملة خري / اإلى  اأحد املناطق /البقعة +عني البا�صا+ اأبو ن�صري   2017/5/24الأربعاء

املكاناملحا�صر املحا�صرة ال�صاعة اليوم 

قاعة زين اإكرام عربيات مرحبا ب�صهر اخلري11-12  الإثنني 2017/5/29 

قاعة زين نغم ال�صوقيحكم رم�صانية11-12اخلمي�ش 2017/5/30

قاعة زين اإكرام عربياتفر�ش رم�صانية11-12الإثنني 2017/6/5

قاعة زين نغم ال�صوقيالإعجاز يف ال�صيام 11-12اخلمي�ش 2017/6/8

قاعة زين اإكرام عربيات معركة بدر الكربى �صهر اجلهاد11-12الإثنني 2017/6/12

قاعة زين نغم ال�صوقيحما�صرات الإعجاز11-12اخلمي�ش 2017/6/15

قاعة زين د0 اأحمد العواي�صة/اإكرام عربياتندوة ف�صل الع�صر الأواخر ليلة القدر11-12الإثنني 2017/6/19

قاعة زين نغم ال�صوقيحما�صرات الإعجاز11-12اخلمي�ش 2017/6/22

مكان اإنعقاد الندوةاأ�صماء املتحدثني  عنوان الندوة التاريخاليوم 

 �صهر رم�صان فاحتة 2017/6/6م الثالثاء 
التغيري اليجابي   

 اأ0د. عدنان الع�صاف 
 اأ0د. حممود ار�صيد

 مدرج الأمري ح�صني 
 كلية الدرا�صات الدولية 

 رم�صان �صهر اجلهاد 2017/6/13م الثالثاء
والت�صحية 

اأ0د. حممد عيد 
ال�صاحب 

اأ0د. احمد العواي�صة 

 مدرج الأمري ح�صني 
 كلية الدرا�صات الدولية

 رم�صان �صهر املحبة 2017/6/20م  الثالثاء  
والرتاحم  

اأ0د. حممد الق�صاة
اأ0د. ذياب عقل 

 مدرج الأمري ح�صني 
 كلية الدرا�صات الدولية

مالحظة: اأوقات الندوات ال�صاعة 11�صباحًا

الفعالية اليـوم والتاريخ 

اإفطار خريي لطلبة ال�صعوب الإ�صالميةالثالثاء 2017/5/30

حملة خري )خميم جر�ش- �صوف-غزة – حطني-اإربد(الأربعاء 2017/5/31

اإفطار خريي لطلبة ال�صعوب الإ�صالميةالأحد 2017/6/4

اإفطار خريي لطلبة ال�صعوب الإ�صالميةالثالثاء 2017/6/6

امل�صابقة ال�صهرية من ال�صاعة )10-2(الثالثاء 2017/6/6

حملة خري اإلى منطقة الو�صط )املوقر – ماأدبا- �صحاب(الأربعاء 2017/6/7

اإفطار خرييالأحد 2017/6/11

اإفطار خرييالثالثاء 2017/6/13

حملة خري )البلقاء – دعم الغزالت – ال�صبيحي(الأربعاء 2017/6/14

اإفطار خرييالأحد 2017/6/18

اإفطار خريي )جمعية منابر النور ( لالأيتامالثالثاء 2017/6/20

حملة خري اأيتام )منطقة عجلون –راجب(الأربعاء 2017/6/21

الإمام الر�صمي الدكتور نوح حممد الف�صول

بالرتتيب مع الإمامال�صيخ يو�صف ح�صن

بالرتتيب مع الإمامال�صيخ حذيفة املجايل

8 رم�صانال�صيخ اأحمد الفيومي

12 رم�صاند فادي اجلبور

22رم�صانال�صيخ حمزة املجايل

برنامج الدروس ومواعظ التراويح  في مسجد الجامعة األردنية  

برنامج محاضرات رمضان اليومية  داخل المركز الثقافي اإلسالمي 

أئمة مسجد الجامعة األردنية في صالة التراويح خالل شهر رمضان

برنامج النشاط اإلجتماعي للمركز

برنامج ندوات المركز الثقافي اإلسالمي في شهر رمضان المبارك 
المنعقدة في الجامعة  األردنية 

برنامج الندوات بعد صالة الجمعة في  مسجد الجامعة االردنية برنامج أسبوع قبل رمضان )كيف نستقبل رمضان ( في المسجد والمركز 

Islamiccenter@ju.edu.jo :الربيد الإلكرتوين
فاك�ش املركز – 5300566 اأو فرعي 23686
هاتف : 5355000 فرعي 23675 - 23684


