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 المركز الثقافي اإلسالمي
             

 2017المركز لعام وإسهامات وفعاليات وإنجازات جدول نشاطات 

 
             

 النشاط /الفعالية         التسلسل 

 

 مكان انعقاده التاريـــــــــــــــــــخ

اإلجتماع األول لمجلس إدارة المركز الثقافي اإلسالمي   .1

 . 2017 لعام

 المركز الثقافي اإلسالمي   10/1/2017

 2017 المركزالثقافي اإلسالمي يسير رحلة العمرة لعام  .2

 وكان في وداعها األستاذ الدكتور رئيس الجامعة .

 المركز الثقافي اإلسالمي  11/1/2017

البرزنجي يزور المركز الثقافي وفد طالبي من مركز   .3

 .اإلسالمي ومسجد الجامعة

 المركز الثقافي اإلسالمي  19/1/2017

 ومسجد الجامعة األردنية

محاضرات بعنوان : سؤال وجواب يقدمها مفتين من دائرة   .4

 اإلفتاء العام .

 مسجد الجامعة األردنية كل يوم سبت بعد صالة المغرب 

 مسجد الجامعة األردنية كل يوم أحد بعد صالة المغرب  . درس ديني للشيخ نوح الفضول  .5

 مسجد الجامعة األردنية كل يوم أثنين بعد صالة الظهر  درس ديني للشيخ محمد عبده .  .6

 كل ثالثاء بعد صالة الظهر ) للنساء ( درس ديني للدكتور فادي الجبور والشيخ محمد عبده.  .7

 كل ثالثاء بعد صالة العصر 

 األردنية مسجد الجامعة

 مسجد الجامعة األردنية كل أربعاء بعد صالة المغرب  درس ديني للشيخ محمد عبده وضيف المسجد .  .8

 مسجد الجامعة األردنية كل خميس بعد صالة المغرب درس ديني للشيخ عبد الرزاق أبو البصل .  .9

 مسجد الجامعة األردنية اليوم األول من كل شهر هجري بعد صالة المغرب  درس ديني للشيخ نوح الفضول .  .10



                                                                                                                                                                               

2 

 

من وصايا جيل القدوة  :المركز يقيم محاضرة بعنوان  .11

 .لفضيلة الشيخ علي الحلبي

 مسجد الجامعة األردنية  14/2/2017

 المركز يقيم ختم للقرآن الكريم للسيدة الفاضلة سلوى شديد  .12

. 

 الثقافي اإلسالميالمركز   19/2/2017

محاضرة بعنوان: بين حرص السلف وتفريط الخلف   .13

 للدكتور محمد موسى نصر .

 مسجد الجامعة األردنية  21/2/2017

 محاضرة بعنوان : قراءة في حديث بدء الوحي   .14

 للدكتور أحمد البشابشة . 

 مسجد الجامعة األردنية  28/2/2017

في مسجد الجامعة الدكتور عبدالرزاق أبو البصل يحاضر   .15

بعنوان: شرح كتاب مقدمة الصالح في علوم  األردنية

 الحديث .

 مسجد الجامعة األردنية 2/3/2017

مدرسة الصحابة  : المركز ينظم محاضرة بعنوان  .16

  .قدمتها المدربة روال السيد MBTIباستخدام مقياس 

 المركز الثقافي اإلسالمي 5/3/2017

قدمها  فقه النصيحة وآدابها : المركز يقيم محاضرة بعنوان  .17

 األستاذ الدكتور عبد الكريم الوريكات .

 مسجد الجامعة األردنية   7/3/2017

المركز يقيم ختم للقرآن الكريم للسيدة الفاضلة زبيدة   .18

 . الخولي

 المركز الثقافي اإلسالمي 9/3/2017

المركز ينظم محاضرة بعنوان : كيف تحصل على عمل   .19

 للدكتور عبد الفتاح السمان .أكيد ودائم 

 مسجد الجامعة األردنية 14/3/2017

بال   األردن يحتاجك شباب : المركز ينظم ندوة بعنوان  .20

حاضر فيها كل من : أ.د عدنان العساف من كلية  مخدرات

الشريعة ود. أحمد الحراسيس من دائرة اإلفتاء العام 

والنقيب نبيل الرواشدة من إدارة مكافحة المخدرات 

والتزييف وكانت الندوة برعاية أ.د رئيس الجامعة مندوباً 

 مدرج الحسن / عمادة شؤون الطلبة   15/3/2017
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عنه أ.د موسى اللوزي نائب الرئيس لشؤون المراكز 

 وخدمة المجتمع .
يزور المركز  وفد طالبي من مدارس منارة الجامعة   .21

 .الثقافي اإلسالمي ومسجد الجامعة

 المركز الثقافي اإلسالمي 16/3/2017

 ومسجد الجامعة األردنية

محاضرة اسبوعية إيمانية في مجال الثقافة اإلسالمية   .22

 عبده . يقدمها الشيخ محمد عبدهللا

 ) خاص للنساء (

 كل يوم ثالثاء من كل أسبوع 

 المركز الثقافي اإلسالمي

درس أسبوعي في الوعظ واإلرشاد تقدمه السيدة إكرام   .23

 عربيات .

 المركز الثقافي اإلسالمي كل يوم أثنين من كل أسبوع 

محاضرة أسبوعية في اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة   .24

 السوقي .تقدمها السيدة نغم 

 المركز الثقافي اإلسالمي كل يوم خميس من كل أسبوع 

دورة في فقه الطهارة والصالة تقدمها الدكتورة ردينة   .25

 الرفاعي .

 المركز الثقافي اإلسالمي كل يوم أثنين من كل أسبوع 

محاضرة بعنوان : متغيرات إسالمية دالّة في تربية األبناء   .26

 عبد الرحمن الطويل .قدمها األستاذ الدكتور هاني 

 مسجد الجامعة األردنية  21/3/2017

قدمها الدكتور  ورشة تدريبية بعنوان : صناعة النجاح  .27

 عبدهللا الزهراني بالتعاون مع جمعية همة نساء البلقاء .

 المركز الثقافي اإلسالمي  29/3/2017

زيارة وفد من الطلبة األمريكان برفقة الدكتورة نداء   .28

 كلية الشريعة للمركز .زقزوق من 

 المركز الثقافي اإلسالمي  29/3/2017

المركز ينظم ورشة تدريبية بعنوان: القيادة واإلنتاجية   .29

قدمها  الفاعلة بالتعاون مع جمعية همة نساء البلقاء الخيرية

 الدكتور عبدهللا الزهراني.

 المركز الثقافي اإلسالمي  29/3/2017

أستاذ العلوم للدكتور عمر حمدان   المركز ينظم لقاًء علمياً   .30

عن الوقف الواجب القرآنية في جامعة توبنجن / ألمانيا ، 

 .والممتنع في التالوة

 المركز الثقافي اإلسالمي  2/4/2017
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وفد طالبي تركي من مركز تواصل الحضارات يزور   .31

 .المركز الثقافي اإلسالمي ومسجد الجامعة

 اإلسالميالمركز الثقافي   3/4/2017

 مسجد الجامعة األردنية

لطلبة  المركز ينظم رحلة تعليمية إلى المناطق الشمالية  .32

الشعوب اإلسالمية وبعض من موظفي الجامعة والطلبة 

 األردنيين .

المناطق الدينية واألثرية في المناطق  15/4/2017

 الشمالية من المملكة .

اإلسراء المركز ينظم أسبوعاً ثقافياً إحتفاًء بذكرى   .33

 والمعراج .

 المركز الثقافي اإلسالمي  24/4/2017

محاضرة بعنوان: وقفات في ذكرى اإلسراء والمعراج   .34

 قدمها كل من : د. ردينة الرفاعي والسيدة إكرام عربيات .

 المركز الثقافي اإلسالمي  24/4/2017

ندوة بعنوان: أنين األقصى قدمها كل من: د. عبدهللا   .35

كنعان، السيد محمد عبدالعظيم السدر، السيد حسام نصار، 

 السيدة سوسن الكيالني . 

مدرج كلية األمير حسين للدراسات   25/4/2017

 الدولية 

محاضرة بعنوان: أهمية العقيدة اإلسالمية في حياة المسلم   .36

 عبدالرحمن الموصلي .قدمها الشيخ أبو 

 مسجد الجامعة األردنية  25/4/2017

 عمان   26/4/2017 زيارة إلى دار األسرة البيضاء لرعاية المسنين .  .37

محاضرة بعنوان: اإلعجاز في رحلة اإلسراء والمعراج   .38

 قدمتها السيدة نغم السوقي .

 المركز الثقافي اإلسالمي  27/4/2017

 

تنقيح الفصول لإلمام شهاب درس أسبوعي بعنوان: شرح   .39

 الدين القرافي ، يقدمه الشيخ حسام سالم الحمايدة .

 مسجد الجامعة األردنية كل يوم أحد بين صالتي المغرب والعشاء 

األستاذ الدكتور عبدالمجيد الصالحين يحاضر عن فضائل   .40

 .شهر شعبان

 مسجد الجامعة األردنية  2/5/2017

من مجلة المركز الثقافي المركز يصدر العدد الثاني   .41

 اإلسالمي .

 المركز الثقافي اإلسالمي  4/5/2017

 

 المسطح األخضر / الجامعة األردنية  7/5/2107المركز ينظم البازار الخيري السنوي ومعرض الكتاب   .42
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 .2017الشامل لعام 
محاضرة بعنوان:  فقه التوبة وأحكامها  قدمها أ.د علي   .43

 الصوا .

 الجامعة األردنيةمسجد   9/5/2017

لقاء الدكتور أحمد العوايشة مدير المركز الثقافي اإلسالمي   .44

 على إذاعة القرآن الكريم .

 إذاعة القرآن الكريم   10/5/2017

البدء بالبث المباشر لجميع  الدروس والندوات   .45

والمحاضرات في المركز والمسجد على موقع المركز في 

  facebookالتواصل اإلجتماعي 

8/5/2017  Facebook  

محاضرة بعنوان فقه النية  وآثارها قدمها أ.د باسم   .46

 الجوابرة .

 مسجد الجامعة األردنية  16/5/2017

محاضرة بعنوان: فضائل وأحكام شهر رمضان قدمها أ.د   .47

 عبدهللا الصيفي .

 مسجد الجامعة األردنية  22/5/2017

المبارك محاضرة بعنوان: كيف نستقبل شهر رمضان   .48

 قدمتها السيدة إكرام عربيات .

 المركز الثقافي اإلسالمي  22/5/2017

 

محاضرة بعنوان: بشائر في قدوم شهر رمضان قدمها د.   .49

 محمد موسى نصر .

 مسجد الجامعة األردنية  23/5/2017

محاضرة بعنوان: كيف نستعد لشهر رمضان قدمها   .50

 الدكتور محمد أبو الليل .

 الجامعة األردنيةمسجد  24/5/2017

 دار األسرة البيضاء/ عمان    24/5/2017 حملة خير إلى دار األسرة البيضاء للمسنين .   .51

محاضرة بعنوان: مرحباً بشهر الخير قدمتها إكرام   .52

 عربيات . 

 المركز الثقافي اإلسالمي  29/5/2017

 

محاضرة بعنوان: حكم رمضانية  قدمتها السيدة نغم   .53

 السوقي .

 المركز الثقافي اإلسالمي  1/6/2017

 

 المركز الثقافي اإلسالمي  30/5/2017 إفطار خيري لطلبة الشعوب اإلسالمية .  .54
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 المناطق المذكورة  31/5/2017 حملة خير إلى مخيم جرش/ سوف / غزة / حطين / إربد .  .55

ندوة بعنوان: دور اإلعالم وأهميته في شهر رمضان   .56

قدمها كل من: د.سليمان الدقور، د. نسيم خضير، يدير 

 اللقاء الشيخ نوح الفضول . 

 مسجد الجامعة األردنية  2/6/2017

 المركز الثقافي اإلسالمي  4/6/2017 إفطار خيري لطلبة الشعوب اإلسالمية .  .57

 

قدمتها السيدة إكرام  محاضرة بعنوان : فرص رمضانية  .58

 عربيات .

 المركز الثقافي اإلسالمي  5/6/2017

 

: جمعية حالوة،  ومنها  لمندوبي الجمعيات حمالت خير  .59

واأليدي الكريمة ، وجمعية بوابة راجب الخيرية ، 

 .وجمعية كعب ملول، وجمعية المصباح المنير الخيرية

 داخل المركز الثقافي اإلسالمي  5/6/2017

 

 المركز الثقافي اإلسالمي  6/6/2017 المسابقة الشهرية لحفظ القرآن الكريم .  .60

 

 المركز الثقافي اإلسالمي 6/6/2017 إفطار خيري لطلبة الشعوب اإلسالمية .  .61

 

ندوة بعنوان: شهر رمضان فاتحة التغيير اإليجابي قدمها   .62

 كل من : أ.د عدنان العساف، أ.د محمود إرشيد .

مدرج األمير حسين / كلية الدراسات   6/6/2017

 الدولية 

حملة خير إلى مركز أيتام حطين في منطقة الرصيفة   .63

 .حطين/

 منطقة الرصيفة     11/6/2017

محاضرة بعنوان: اإلعجاز في الصيام قدمتها السيدة نغم   .64

 السوقي .

 المركز الثقافي اإلسالمي  8/6/2017

 

ندوة بعنوان: أثر تعدد الفتوى في شهر رمضان .قدمها كل   .65

من: أ.د علي الصوا ، أ.د عبدالمجيد الصالحين، أدار 

 مسجد الجامعة األردنية  9/6/2017



                                                                                                                                                                               

7 

 

 اللقاء الشيخ محمد عبده.
 المركز الثقافي اإلسالمي  11/6/2017 إفطار خيري لرواد المسجد وطلبة الشعوب اإلسالمية.  .66

 

محاضرة بعنوان: معركة بدر الكبرى شهر الجهاد قدمتها   .67

 السيدة إكرام عربيات. 

 المركز الثقافي اإلسالمي  12/6/2017

 

إفطار خيري لطلبة الشعوب اإلسالمية بالتعاون بين   .68

 المركز الثقافي اإلسالمي وجمعية البيرة الخيرية. 

 جمعية البيرة الخيرية   12/6/2017

 ) بيت عيرا ويرقا (

ندوة بعنوان: رمضان شهر الجهاد والتضحية، قدمها كل   .69

 من: أ.د محمد عيد الصاحب، د. أحمد العوايشة .

مدرج األمير حسين / كلية الدراسات   13/6/2017

 الدولية

 المركز الثقافي اإلسالمي  13/6/2017 إفطار خيري لطلبة الشعوب اإلسالمية .  .70

 

الطالبات ولقراءات ختم جماعي للقرآن الكريم لعدد من   .71

 متنوعة .

 المركز الثقافي اإلسالمي  13/6/2017

 

 المناطق المذكورة   14/6/2017 حملة خير إلى ) البلقاء / دعم الغزاالت / الصبيحي(   .72

 المركز الثقافي اإلسالمي  15/6/2017 محاضرة في اإلعجاز قدمتها السيدة نغم السوقي .  .73

 

وحماية المقدسات قدمها كل من: ندوة بعنوان: فقه الجهاد   .74

أ.د عبدالحميد المجالي، د. أحمد العوايشة ، أدار اللقاء 

 الشيخ محمد عبده.

 مسجد الجامعة األردنية  16/6/2017

 المركز الثقافي اإلسالمي  18/6/2017 إفطار خيري   .75

 

ندوة بعنوان: فضل العشر األواخر وليلة القدر قدمها كل   .76

 العوايشة والسيدة إكرام عربيات .من: د. أحمد 

 المركز الثقافي اإلسالمي  19/6/2017

 

 منشية بني حسن /المفرق  20/6/2017 حملة خير إلى المفرق .  .77
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 منطقة وادي موسى  20/6/2017 حملة خير إلى وادي موسى .  .78

ختم جماعي للقرآن الكريم لعدد من الطالبات ولقراءات   .79

 متنوعة .

 المركز الثقافي اإلسالمي  20/6/2017

 

 المركز الثقافي اإلسالمي  21/6/2017 إفطار خيري لطلبة اشعوب اإلسالمية .  .80

 

 مسجد الجامعة األردنية 21/6/2017 المركز يحيي ليلة القدر في مسجد الجامعة األردنية.  .81

   21/6/2017 حملة خير إلى أيتام منطقة عجلون / راجب .  .82

 المركز الثقافي اإلسالمي  22/6/2017 قدمتها السيدة نغم السوقي .محاضرة في اإلعجاز   .83

 

ندوة بعنوان: دوام الطاعة ووداع شهر رمضان قدمها كل   .84

من: أ.د أحمد شكري، أ.د محمد المجالي ، أدار اللقاء 

 الشيخ نوح الفضول .

 مسجد الجامعة األردنية  23/6/2017

 مسجد الجامعة األردنية كل يوم بعد صالة الفجر طيلة شهر رمضان  درس ديني للشيخ نوح الفضول .  .85

 مسجد الجامعة األردنية كل يوم سبت  بعد صالة الظهر طيلة شهر رمضان درس ديني للدكتور محمود الحديد .  .86

 مسجد الجامعة األردنية كل يوم أثنين بعد صالة الظهر طيلة شهر رمضان درس ديني للشيخ محمد عبده .  .87

 مسجد الجامعة األردنية كل يوم خميس بعد صالة االظهر طيلة شهر رمضان درس ديني للشيخ محمد عبده .  .88

 مسجد الجامعة األردنية كل يوم سبت بعد صالة العصر طيلة شهر رمضان درس ديني لألستاذ الدكتور علي الصوا .  .89

 مسجد الجامعة األردنية طيلة شهر رمضانكل يوم أحد  بعد صالة العصر  درس ديني لدائرة اإلفتاء العام .  .90

 مسجد الجامعة األردنية كل يوم أثنين  بعد صالة العصر طيلة شهر رمضان درس ديني لألستاذ الدكتور عبدالمجيد الصالحين .  .91

 مسجد الجامعة األردنية كل يوم ثالثاء  بعد صالة العصر طيلة شهر رمضان درس ديني للشيخ علي الحلبي .  .92

 مسجد الجامعة األردنية كل يوم أربعاء  بعد صالة العصر طيلة شهر رمضان ديني للدكتور وليد الشاويش .درس   .93

 مسجد الجامعة األردنية كل يوم خميس  بعد صالة العصر طيلة شهر رمضان درس ديني لضيف المسجد   .94

طيلة شهر كل يوم جمعة  بعد صالة العشاء أثناء التراويح  درس ديني لضيف المسجد .  .95

 رمضان

 مسجد الجامعة األردنية
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كل يوم سبت  بعد صالة العشاء أثناء التراويح طيلة شهر  درس ديني لألستاذ الدكتور شرف القضاة.  .96

 رمضان

 مسجد الجامعة األردنية

كل يوم أحد بعد صالة العشاء أثناء التراويح طيلة شهر  درس ديني لألستاذ الدكتور محمد المجالي .  .97

 رمضان

 مسجد الجامعة األردنية

كل يوم أثنين  بعد صالة العشاء أثناء التراويح طيلة شهر  درس ديني لألستاذ الدكتور عبد الحميد المجالي .  .98

 رمضان

 مسجد الجامعة األردنية

كل يوم ثالثاء  بعد صالة العشاء أثناء التراويح طيلة شهر  درس ديني لألستاذ الدكتور عبد المجيد الصالحين .  .99

 رمضان

 مسجد الجامعة األردنية

كل يوم أربعاء بعد صالة العشاء أثناء التراويح طيلة شهر  درس ديني لألستاذ الدكتور سليمان الدقور .  .100

 رمضان

 مسجد الجامعة األردنية

كل يوم خميس  بعد صالة العشاء أثناء التراويح طيلة شهر  درس ديني لألستاذ الدكتور عبد الكريم الوريكات .  .101

 رمضان

 مسجد الجامعة األردنية

تنوع في أئمة المسجد في صالة التراويح خالل شهر   .102

رمضان المبارك وهم: الشيخ نوح الفضول، الشيخ يوسف 

حسن، الشيخ حذيفة المجالي، الشيخ أحمد الفيومي، 

 الدكتور فادي الجبور، الشيخ حمزة المجالي.

 مسجد الجامعة األردنية صالة التراويح 

برنامج منابر من نور يعده المركز الثقافي  بدء بث  .103

اإلسالمي ويقدمه الشيخ نوح الفضول إمام مسجد الجامعة 

األردنية على إذاعة الجامعة األردنية كل يوم أحد الساعة 

 الواحدة ظهراً .

 إذاعة الجامعة األردنية  كل يوم أحد الساعة الواحدة بعد صالة الظهر 

للمركز الثقافي اإلسالمي بحلته إطالق الموقع اإللكتروني   .104

 الجديدة .

صفحة الموقع اإللكتروني للمركز   28/5/2017

 الثقافي اإلسالمي 

كتاب شكر رسمي للمركز الثقافي   24/5/2017شكر وتقدير للمركز الثقافي اإلسالمي من معهد الفجر   .105

 اإلسالمي 
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 القرآني في أستراليا

 
. 2017القرآن الكريم لعام افتتاح النادي الصيفي لتحفيظ   .106  المركز الثقافي اإلسالمي   11/7/2017 

 

وفد طالبي تركي من مركز تواصل الحضارات يزور   .107

.المركز الثقافي اإلسالمي ومسجد الجامعة  

 

 المركز الثقافي اإلسالمي   12/7/2017

 مسجد الجامعة األردنية 

وفد طالبي فرنسي يزور المركز الثقافي اإلسالمي   .108

.ومسجد الجامعة  

 

 المركز الثقافي اإلسالمي  25/7/2017

 مسجد الجامعة األردنية

حفل توزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم السنوية   .109

 ومسابقة إمتحان في كتاب .

 المركز الثقافي اإلسالمي  3/8/2017

 

مدرج كلية األمير الحسين للدراسات   8/8/2017 حفل تخريج طلبة النادي الصيفي لتحفيظ القرآن الكريم .  .110

 الدولية 

 المركز الثقافي اإلسالمي  9/10/2017 زيارة وفد من شباب وشابات المنتدى المسيحي العالمي.   .111

 مسجد الجامعة األردنية

استضاف المركز طلبة مادة الخطابة من قسم أصول الدين   .112

د. ابراهيم برقان للتدرب على الخطابة في   الثانيللفصل 

 مسجد الجامعة وفي المركز.

 المركز الثقافي اإلسالمي  2016/2017الفصل الثاني 

 مسجد الجامعة األردنية

 المركز الثقافي اإلسالمي  18/10/2017 إفطار خيري .  .113
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ختم القرآن الكريم للفاضلة لبنى حربوز على الشيخ   .114

 الدكتور محمد عبده .

 مركز حكمت خلف   24/10/2017

 

 المركز الثقافي اإلسالمي 24/10/2017 اجتماع مجلس إدارة المركز   .115

 

زيارة أ.د نائب الرئيس لشؤون الكليات والمراكز اإلنسانية   .116

 واجتماعه مع موظفي المركز 

 المركز الثقافي اإلسالمي 24/10/2017

 

دار األسرة البيضاء للمسنين /   1/11/2017 حملة خير لدار األسرة البيضاء للمسنين .  .117

 الجويدة 

 

 المركز الثقافي اإلسالمي  5/11/2017 ختم القرآن الكريم  للفاضلة روان مطلب   .118

 

محاضرة للتعريف بالمركز الثقافي اإلسالمي واللهجات   .119

العربية وأثرها في القراءات القرآنية  قدمها د. محمد عبده 

. 

 الخياطمدرج   7/11/2017

 كلية الشريعة  

 

حملة خير إلى مناطق الشمال وتشمل مناطق راجب   .120

 وعنجرة وساكب وكفرنجة .

 مناطق الشمال المذكورة   8/11/2017

محاضرة عن أصول القراءات القرآنية والتعريف بالقراء   .121

 وبالمنظومات المتعلقة بالقراءات قدمها د.محمد عبده .

 مدرج الخياط  9/11/2017

 كلية الشريعة 

زيارة وفد من طالبات وعلمات مدرسة إناث البقعة   .122

 اإلبتدائية للمركز .

 المركز الثقافي اإلسالمي  14/11/2017

123.   

  : أطلق المركز المسابقات التالية 

 مسابقة إمتحان في كتاب . -

مسابقة العدد الثاني من مجلة المركز الثقافي  -

 المركز الثقافي اإلسالمي  2016/2017الفصل الثاني 
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 اإلسالمي .

 الكريم الشهرية .مشروع مسابقة حفظ القرآن  -

 المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم. -
 الفصل الثاني  .استحداث دورة في الفقه للشيخ نوح الفضول  .124

2016/2017  

 المركز الثقافي اإلسالمي

للسيدة منى  استحداث دورة اللغة العربية لغير الناطقين بها  .125

 الفاعوري .

 الفصل الثاني 

2016/2017 

 المركز الثقافي اإلسالمي

استحداث دورة أصول طيبة النشر في القراءات العشر   .126

 تقدمها السيدة دانية الخصاونة.

 المركز الثقافي اإلسالمي  13/6/2017كل يوم ثالثاء ابتداًء من 

العربية يقدمها استحداث الدورة اإلحترافية  في تعليم اللغة   .127

 السيد أحمد موسى .

 المركز الثقافي اإلسالمي  11/7/2017

 المركز الثقافي اإلسالمي  18/10/2017 إفطار خيري.  .128

 

محاضرة بعنوان: التقويم الهجري ومواسم الطاعات قدمها   .129

 د. نوح الفضول إمام مسجد الجامعة األردنية .

 المركز الثقافي اإلسالمي  24/10/2017

 

ختم القرآن الكريم للفاضلة لبنى حربوز على الشيخ د.   .130

 محمد عبده .

 مركز حكمت أبو خلف   24/10/2017

 

 المركز الثقافي اإلسالمي 24/10/2017 . 2017/2018إجتماع مجلس إدارة المركز األول لعام   .131
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زيارة نائب الرئيس لشؤون الكليات اإلنسانية للمركز   .132

 واجتماعه بالموظفين .

 المركز الثقافي اإلسالمي  24/10/2017

 

 مسجد الجامعة األردنية  طيلة أيام األسبوع بعد صالة الفجر ما عدا يوم الثالثاء درس ديني للدكتور نوح الفضول   .133

 مسجد الجامعة األردنية كل يوم أثنين وثالثاء بعد صالة الظهر  درس ديني للدكتور محمد عبدهللا عبده   .134

 مسجد الجامعة األردنية كل يوم سبت بعد صالة المغرب درس ديني لمفتي من دائرة اإلفتاء   .135

 مسجد الجامعة األردنية كل يوم أحد وثالثاء بعد صالة المغرب  درس ديني لضيف المسجد   .136

 مسجد الجامعة األردنية كل يوم خميس بعد صالة المغرب  درس ديني للدكتور عبدالرزاق أبو البصل   .137

محاضرة بعنوان: المولد النبوي الشريف ووفاة النبي وأهم   .138

 أحداث شهر ربيع األول قدمها د. نوح الفضول .

 مسجد الجامعة األردنية  20/11/2017

محاضرة بعنوان: ربيع األول ربيع القلوب قدمها د. أحمد   .139

 العوايشة .

 مسجد الجامعة األردنية  21/11/2017

لطلبة الشعوب اإلسالمية /  حملة خير بعنون: دفي قلبك  .140

 جنوب أفريقيا بالتعاون مع جامعة العلوم اإلسالمية .

 المركز الثقافي اإلسالمي   22/11/2017
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جماعي للقرآن الكريم للفاضالت نائلة ختم جماعي   .141

عربيات، سهير حسن، دانيا خصاونة على المجيز د. 

 محمد عبده .

 المركز الثقافي اإلسالمي   28/11/2017

 

ختم جماعي للقرآن الكريم للفاضالت عبيدة عابدين، رائدة   .142

السحار، منتهى البابلي على المجيز د. محمد عبده 

 .بالتعاون مع مركز عبق الرياحين 

 مركز عبق الرياحين   29/11/2017

 

 المركز الثقافي اإلسالمي   11/12/2017إلى  4/12من  أسبوع ثقافي بمناسبة المولد النبوي الشريف .  .143

 

ندوة بعنوان: في ذكرى مولد الرسول صلى هللا عليه وسلم   .144

 قدمها: د. أحمد العوايشة ، السيدة إكرام عربيات .

 المركز الثقافي اإلسالمي   4/12/2017

 

 المركز الثقافي اإلسالمي   5/12/2017 تكريم أليتام مركز منابر النور / الهاشمي الشمالي   .145

 

حفل تخريج الفوج العشرين من طلبة المركز برعاية أ.د   .146

 نائب الرئيس لشؤون الكليات والمراكز اإلنسانية .

مدرج كلية األمير الحسين بن عبدهللا   5/12/2017

 الثاني للدراسات الدولية 

 المركز الثقافي اإلسالمي   7/12/2017 محاضرة عن الهدى النبوي قدمها السيدة نغم السوقي .  .147

 

محاضرة عن الهدي النبوي مأكله ومشربه عليه الصالة   .148

 والسالم قدمها المهندس عامر أبو ناموس .

 المركز الثقافي اإلسالمي   11/12/2017

 

أمسية شعرية قدمها الكتور أحمد العوايشة والسيد ثائر   .149

 الديات وأدار اللقاء د. نوح الفضول 

عبدهللا مدرج كلية األمير الحسين بن   7/12/2017

 الثاني للدراسات الدولية
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 المركز الثقافي اإلسالمي   13/12/2017 زيارة وفد طالبي من مدرسة نظم النهج الدولية   .150

 مسجد الجامعة األردنية 

 المركز الثقافي اإلسالمي   14/12/2017 إفطار خيري لطلبة الشعوب اإلسالمية .  .151

 

وذكريات، محاضرة بعنوان: شهر ربيع الثاني وظائف   .152

 قدمها د. نوح الفضول .

 مسجد الجامعة األردنية  20/12/2017

ختم القرآن الكريم للفاضلة بشرى بويضاني على المجيزة   .153

 نغم السوقي .

 

21/12/2017 

 المركز الثقافي اإلسالمي

ندوة بعنوان: العنف األسري وآثاره السيئة على المجتمع،   .154

الكليات والمراكز برعاية أ.د نائب الرئيس لشؤون 

اإلنسانية ، قدمها كل من : أ.د عبد الرحمن الكيالني ، د. 

أحمد العوايبشة ، الرائد طالل البلوش / رئيس قسم حماية 

 األسرة .

مدرج أحمد اللوزي / كلية الملك  21/12/2017

 عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات

 المركز الثقافي اإلسالمي  23/12/2017 الشمالي . إفطار خيري أليتام مركز منابر النور/ الهاشمي  .155

محاضرة بعنوان: أحكام فقه الشتاء ، قدمها د. عبدهللا   .156

 الصيفي.

 مسجد الجامعة األردنية  25/12/2017

 المركز الثقافي اإلسالمي  30/12/2017 إفطار خيري لأليتام .  .157

الموقع اإللكتروني للمركز الثقافي   2017استحداث أيقونات جديدة في الموقع اإللكتروني للمركز   .158
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 : وهي

 زاوية شهر رمضان  -

 أيقونة كل يوم معلومة مفيدة. -

 اإلسالمي 

 قام المركز بإصدار المنشورات والمطبوعات التالية:  .159

 مجلة المركزالثقافي اإلسالمي / العدد الثاني. -

بوستر برنامج النشاط العلمي والثقافي  -

 رمضان.واإلجتماعي في المركز في شهر 

بوستر المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم لعام  -

2017 . 

 بوستر المسابقة الثقافية : إمتحان في كتاب. -

كتيب النشرة التعريفية للمركز الثقافي اإلسالمي  -

 . 2017لعام 

 

 مطبعة الجامعة األردنية   2017

160.   

 

قام المركز بأعمال الصيانة التالية في المركز  -

 ومسجد الجامعة : الثقافي اإلسالمي

إستبدال الزجاج المكسور في نوافذ مسجد  - أ

 الجامعة .

 

 قص األشجار التي تؤثر على زجاج المسجد . - ب

صيانة الكهرباء وتبديل اإلنارة في مباني  –ج 

 المركز واإلنارة الخارجية للمسجد .

 

 المركز الثقافي اإلسالمي  /

 مسجد الجامعة األردنية 
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 صيانة دورات المياه في مسجد  –د 

 الجامعة .

العادمة على دورة تركيب محطة لتنقية المياه  -هـ 

لري حديقة المركز   مياه المسجد واالستفادة منها

 والمسجد.
تأمين جزء من التبرعات لفرش مسجد الجامعة  -  .161

 بالسجاد .

تأمين جزء من التبرعات لتركيب الطاقة الشمسية  -

. 

 

 

  

                                                                                                 
استحداث دورة شرعية ) أصول التفسير ( تقدمها السيدة   .162

 إكرام عربيات .

 المركز الثقافي اإلسالمي كل يوم ثالثاء 

 

استحداث دورة توجيه القراءات يقدمها الدكتور محمد   .163

 عبده .

 المركز الثقافي اإلسالمي كل يوم خميس

 

استحداث دورة رسم المصاحف يقدمها الدكتور محمد   .164

 عبده .

 المركز الثقافي اإلسالمي كل يوم ثالثاء 

 

استحداث دورة التوجيه البالغي للمدرسين والمدرسات   .165

 يقدمها الدكتور محمد عبده .

 المركز الثقافي اإلسالمي كل يوم ثالثاء 
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 استحداث دورة شرح كتاب الندى وبل الصدى   .166

 ) نحو ( يقدمها الدكتور محمود الحديد. 

 المركز الثقافي اإلسالمي كل يوم ثالثاء

 

استحداث دورة أصول قراءة أبو عمرو يقدمها الدكتور   .167

 محمد عبده .

 المركز الثقافي اإلسالمي كل يوم خميس

 

الكسائي  استحداث دورة سند كتاب االبداع في قراءة  .168

 يقدمها الدكتور محمد عبده .

 المركز الثقافي اإلسالمي كل يوم خميس 

 

استحداث دورة أصول القراءات العشر الكبرى والصغرى   .169

 يقدمها الدكتور محمد عبده .

 المركز الثقافي اإلسالمي كل يوم خميس

 

 

 

 مساعد مدير المركز الثقافي اإلسالمي لشؤون الجودة والتطوير
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