
 

 

 

 الميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايف اإلســــــــــركز الثقــــــــــامل

 2019/2020 ةالسنة الدراسي

 (ولل األ) الفص/دوراتــــــــــرنامج الــــب     

 املبلغ الوقت األيام القاعة شعبه املدرس اسم الدورة رقم

 --- 11-10 اإلثنين 3  عربياتالدكتورة إكرام  دورة التلقين 1

 ---- 12-11 اإلثنين 3  الدكتورة إكرام عربيات درس الوعظ واإلرشاد 2

 10 11-10 الثالثاء 3  الدكتورة إكرام عربيات دورة فنيات اإلجازة 3

 10 12-11 الثالثاء 3  الدكتورة إكرام عربيات (1دورة شرح أصول الطيبة) 4

 10 12-11 االربعاء نور الرسالة   محمد  عبد هللا عبدهالدكتور  تهذيب االخالق 5

 10 1-12 األربعاء نور الرسالة  الدكتور محمد  عبد هللا عبده سند موطأ مالك 6

 10 10-9 الخميس 1  الدكتور محمد  عبد هللا عبده سند  كتاب البيان الشافي  في رواية  شعبه 7

 10 11-10 الخميس 1  هالدكتور محمد  عبد هللا عبد ظيةاللف دورة  تقييم   وتقويم األخطاء  8

 10 12-11 الخميس 1  الدكتور محمد  عبد هللا عبده دورة سند موطأ مالك 9

 10 1-12 الخميس 1  الدكتور محمد  عبد هللا عبده دوره سند كتاب زيادات النشر في القراءات العشر 10

 10 4-2 الخميس 1  الدكتور محمد  عبد هللا عبده دورة قواعد تدبر القرآن )ذكور + اناث( 11



 

 

 

 مركز الكتاب والسنه في منطقة  جرش   12

 فنيات اإلجازة  ) وتأهيل  مدرسات ( -1

دورة  اصول القراءات العشر  واللهجات  -2

 العربية .

 دورة  رواية   حفص  من  طريق الطيبه. -3

 ) جرش(

 الدكتور محمد  عبد هللا عبده

   

 االثنين

10-11 

11-12 

12-1 

 

 9-8  خميس  ثالثاء  احد  مكتب  الشيخ وسيم دعنا السند الغيبي  لرواية حفص 13

 االثنين مسجد  الشيخ وسيم دعنا الكريم  دورة تحفيظ القرآن 14

 االربعاء

 10 7.30الفجر  

 10 11-10 االثنين مكتب  الشيخ وسيم دعنا دورة تصحيح تالوة ) مبتدئة( 15

 10 3-1 االحد مكتب 1 الشيخ وسيم دعنا املبتدئة في التالوة والتجويدالدورة  16

  3-1 االثنين مكتب 2

 10 3-1 الثالثاء  مكتب 1 الشيخ وسيم دعنا الدورة املتقدمة األولى  في التالوة والتجويد 17

  3-1 األربعاء مكتب 2

 10 11-10 االربعاء مكتب  الشيخ وسيم دعنا دورة تصحيح تالوة )متقدمة( 18

 10 11-9.30 االثنين  2 2 سناء  عدنان سبع العيش الدورة املتقدمة التانيه  في التالوة والتجويد 19

  12.30-11 االثنين 2  سناء  عدنان  سبع العيش حفص من حفص من الطيبه 20

 10 11-9.30 الخميس 2  سناء  عدنان سبع العيش الدورة املتقدمة األولى  في التالوة والتجويد 20

االثنين  مكتب  سناء عدنان سبع العيش اقراء اجازات 21

 والخميس

1-3 10 

 

 



 

 

 

 10 11-9 اإلثنين األربعاء مكتب  نائله لطفي عربيات الدورة املبتدئة في التالوة والتجويد 22

 ن دورة تحفيظ  القرآ 23
ا
 10 4-2 االربعاء مكتب  نائله لطفي عربيات الكريم كامال

 10 4-2 الخميس مكتب  نائله لطفي عربيات ة ورش االزرقاءأصول  قر  24

 -اإلثنين  مكتب  نائله لطفي عربيات الدورة املتقدمة األولى  )املستوى الثاني( 25

 األربعاء

11-1 10 

دورة تحفيظ األجزاء املطلوبة في مستويات التالوة  26

 (28/29/30و التجويد)األجزاء

 10 2-1 األربعاء مكتب  نائله لطفي عربيات

 10 10.30-8 الخميس 3  قيالسو سعيد  نغم الدورة املبتدئــــــــــــــــة 27

 األحد 3  نغم  سعيد السوقي الدورة املتقدمة األولى  )املستوى الثاني( 28

 الخميس/

2-3.30 10 

 10 9.30-8.30 االحد 3  نغم  سعيد السوقي الدورة املتقدمة األولى  )املستوى الثاني( 29

 10 12.30-11 الثالثاء 3  نغم  سعيد السوقي الدورة املتقدمة األولى  )املستوى الثاني( 30

 10 12.30-11.30 األحد 3  نغم  سعيدالسوقي دورة  فنيات اإلجازة القرانية   31

 10 10.30-9 االربعاء 3  نغم  سعيدالسوقي الكريم نآدورة املتشابهات في القر   32

 10 12-11 الخميس 3  السوقي سعيد نغم ن الكريمآدورة االعجاز    العلمي  في القر   33

 10 1.30-10.30 االحد  3  نغم  سعيدالسوقي  ةدورة  االربعين النووي  34

 10 2-1 الخميس  3  نغم  سعيدالسوقي النساء  ةدورة  تحفيظ سور   35

 10 1-11.30 اإلثنين  زين  منى الفاعوري عم   القاعدة النورانية وتطبيقها على تالوة   جزء 36

 10 1-11 األربعاء زين  منى الفاعوري القاعدة النورانية وتطبيقها على تالوة   جزء عم   37

 10 1-11 الخميس زين  منى الفاعوري في التالوة   والتجويد الدورة املتقدمة الثانية 38

 



 

 

 

-اإلثنين  2  ميساء فوزيد.  اللغة  العربية  لغير الناطقين بها  39

 األربعاء

 مجاني 11.30-3.30

التلقين وتصحيح التالوة لغير الناطقين باللغة  40

 العربية

 -اإلثنين  زين  باسمة العمري 

 األربعاء

 مجاني 11-12

 10 11-10 الخميس 7  رجاء حماد دورة مبتدئة في التالوة و التجويد 41

 10 1-12 الثالثاء 7  رجاء حماد دورة املتشابهات  في  القرآن   42

 10 12-11 الخميس 7  رجاء حماد تحفيظ جزء   عم     43

 10 1-12 الثالثاء  7  رجاء  حماد تحفيظ سورة ال عمران 44

 10 12-11 األحد 5  رغد ملكاوي  شرح حفص من طرق الطيبه 45

 10 2-9.30 الثالثاء 5  رغد ملكاوي  االقراء واالجازات 46

 10 2-1 االحد 5  رغد ملكاوي  واتقان تصحيح 47

 تحفيظ سورة  االنعام  48

 مع تدبر وتفسير وإضاءات

 10 1-12 األحد 5  رغد ملكاوي 

 10 2-1 الثالثاء 4  هناء عادل الدورة املبتدئة  في التالوة والتجويد 49

 10 3-2 الثالثاء زين  ريم عماري  والتجويدفي التالوة   الدورة املتقدمة االولى 50

 10 4-3 الثالثاء زين  ريم عماري  املبتدئةالدورة  51

 10 10-8 السبت 3  كفاية شحادة دورة مخارج الحروف 52

 10 11-9 االحد 2  كفاية شحادة االسماء والصفات  53

 10 11-10 خميس  ثالثاء 2  سعاد ابوجبارة ) ام بالل ( لغة عربية ) نحو( 54

 10 1-12 الخميس  6  سهير حسن ح تالوة وقاعده نورانيهيحتص 55

 10 2-12 الثالثاء زين  الدكتور محمود الحديد شرح كتاب قطر الندى و بل الصدى)نحو( 56



 

 

 

 10 12-10 الثالثاء 2  توجان  خمش تحفيظ  سورة  املائده 57

 10 1-12 الثالثاء 2  كفاية  ابو كاملة  تصحيح تالوة 58

 10 10-8 ثالثاء  2  ميسون السيد ن الكريمآدورة املتشابهات في القر  59

 10 11-9 الخميس 2  ميسون السيد ن الكريمآدورة املتشابهات في القر  60

 10 3.30-2.30 االربعاء 3  وفاء تكروري  دورة تجويد باللغة االنجليزية 61

 10 2.30-12.30 االربعاء 3  وفاء تكروري  أصول قراء اهل  الحرم دورة 62

 10 12-11 الثالثاء 5  سحر كلبونه أصول  جمع  القراءات العشرة  63

 10 12-11 االثنين 5  سحر كلبونه شرح اصول الطيبة   64

 10 12-9 السبت 2  أسماء عطيات الدورة املتقدمة األولى  65

 10 12-10 السبت 1  أسماء عطيات دورة تحفيظ القرآن الكريم ) العالمات ( 66

 9-8 االثنين زين  د. اسراء بني عيس ى إقراء  بالقراءات العشر الصغرى   67

10-11 

10 

أثر القرءات  القرانية  في تفسير  سورتي آل عمران  

 والنساء

 مجاني 10-9 االثنين زين  د. اسراء بني عيس ى

 10 10-9 الثالثاء زين  نادية الصالح قواعد اللغة العربية )نحو وصرف( 68

 10 12.30-10 االربعاء 5  عائدة الجيالني الدورة املبتدئة 69

 --- 2-11 االثنين  4  عائدة الجيالني تحفيظ  الزهراوين وتصحيح  تالوة 70

 مجاني 2-12 االحد مسجد  صفا جواد تصحيح تالوة 71

 10 11-9 االحد 8  هيفاء البدور   شرح املقدمه الجزريه 72

 10 1-11 االحد 8  البدور هيفاء  شرح الشاطبيه  73

 10 3-1 االثنين 8  هيفاء البدور  حفظ القرآن الكريم بطريقه املغاربه 74



 

 

 

 

 (5355000 /23684) للتسجيل يف الدورات االتصال على االرقام التالية

 10 11-9 االربعاء قاعه زين  غدير غوشه الدوره املبتدئه  باللغه االنجليزيه 75

 مجاني 10-9 السبت   هدنة  ابو لوز  الدورة املبتدئة  76

 مجاني 12-10 السبت   هدنه  ابو لوز   حفظ  القران   ) آل عمران (  77

 عزيزة عيد-1 تصحيح  تالوة  ودورة  مبتدئة 78

 شيماء  عبد الرؤوف -2

 الثقافي بالتعاون  ما بين   املركز  

ومركز الحسين    االسالمي 

 للسرطان

 الخميس

 العشاء -املغرب

االثنين   نساء  مسجد  ميساء  حياري  تصحيح  تالوة  79

 األربعاء

10-2  
ا
 مجانا

 تحفيظ  القرآن  80

 )  نظام  املجموعات االلكترونية( 

  3-1 الخميس مجموعات  منار حرز هللا
ا
 مجانا

السبت   الرجال  مسجد  د. نوح الفضول  تصحيح تالوة 81

 ثالثاء

-الفجر

7 

 
ا
 مجانا

  1-11 االربعاء مسجد نساء  امل  عساف ح تالوةيتصح 82
ا
 مجانا

 هدنة  ابو لوز) مشرفة(  الحافظ الصغير  83

 سهيلة  رباح 

 إنعام  التميمي

 امل  عساف

  12-10 السبت مجموعات 
ا
 مجانا


