
         

  لمركز الثقافي اإلسالمي في الجامعة األردنية ا

                                                               
 

 المجتمع المحلي التواصل مع مؤسسات

                                                                                           

يحرص المركز الثقافي اإلسالمي على توسيع دائرر  التوالرو والتوراوع مرع كافر  
المحلرريا الرسررمي  مواررا والوالرر ا والايئرراا السررلالي ا ووسررائو  مؤسسرراا الممتمررع

التثقيفري والتردريلي والويرر ا   اإلعالم الموتلف ا وذلك في إطرار التوراوع فري الومرو
وتتسرررإ إدار  المركررز لرردعو  المارراا الموتلفرر  إلررى زيارتوررا لتفويررو سررلو التورراوع 

فري سرليو تطروير عمرو المركرز  المستركا ومتالور  فوالياتورا الموتلفر ا وإلردار الرر  
وتفويو  دائها وتوظيم ودواا ثقافي  لردعم مسرير  المركرز تحقيرا رسرالته المولثقر  مرع 
 رسال  المامو  األردوي  في ودم  الممتمع المحليا وتحقيا رؤي  إوساوي  وعالمي .

  

 التعاون بين المركز ووزارة التربية والتعليم

  

الثقرررافي اإلسرررالمي ووزار  الترليررر  والتولررريم فررري إطرررار التوررراوع لررريع المركرررز 
استضافا مديري  قسم التدريب في وزار  الترلي  والتوليم لتوسريب مرع مورالي وزيرر 
الترليرر  و الرردكتور عرردواع الوسرراإ مرردير المركررز الثقررافي اإلسررالمي فرري المامورر  
اا االردويرر ا وتررمض عرررا وسرراطاا المركررزا ولراممرره القائمرر ا ومواررا دللرروم القرررار

األكررراديميا ودعرررا المررردير الررروزار  وكوادرررررا إلرررى المسرررارك  فررري ررررذ  اللررررام  
والفواليااا لما لاا مع دور في إثرار المدرسيعا والر  فري ممراو تلرحين الوطراا 

 ومااراا التالو  والتمويد.
  

وعرا مدير المركز مقترح تلرميم دوراا تهريلير  لمدرسري الترلير  االسرالمي  
ار ا وتررم االتفرراا علررى عقررد امتمررال لمسرررفي المرراد  فرري المركررز وفقررال لحامرراا الرروز

لتحديد موا  عقد رذ  الدوراا التهريلي ا في محاول  مرع المركرز للمسرارم  فري رفرع 
سوي  التوليم عع طريا المسارك  في تهريرو المولمريعا كمرا وترمت االتفراا علرى توظريم 

موتلرررإ مررردار  محاضرررراا توعويررر  تقررردماا  سرررر  المركرررز لسررركو  سرررلوعي فررري 
الوالم ا تستادإ توعي  طلل  المدار  في السؤوع الموالر ا والمسارم  في حرو 

 مسكالا السلاب والميو الواسئ.



  

 

 

 التعاون بين المركز والجامعة التركية

                                                        

التركيرر  عررع طريررا عقررد  يقرروم المركررز الثقررافي اإلسررالمي لالتورراوع مررع المامورر 
ا ادإ توليمام قواعد اللغ  الورلير ( طالل  مع الموسي  التركي  ل40دوراا مكثف  و)

القاعد  الووراوي  ا والتفسرير والحردي، ا وذلرك علرى يرد مدرسراا  كفرار مرع المركرز 
 .إضاف  إلى إعطائام درو  في التفسير والفقه

 

اإلسالمي و وزارة األوقاف المركز الثقافي   التعاون الخارجي بين
 والشؤون والمقدسات اإلسالمية

  

حرص المركز الثقافي اإلسالمي موذ وسهته على التوالرو مرع الماراا الوارمير  
التي تتفا مع رسال  المركز مواا إعداد لرام  مسترك  فري دوراا الرتالو  والتمويرد 

ئررر  لتوعيرر  المررر   ودرو  الرروعظ واإلرسرراد ا ولقررد قررام المركررز موررذ عررام ل وسررار دا
السريد    المسلم  لالتواوع مع إدار  المركز وزار  األوقاإ ولقد كلفا الوزار  يومارا

لالتواوع مع سريداا موتلراا وقرديراا   اكرام عرلياا لاإلسراإ على رذ  الدائر 
 :السريو  مثو  وريماا لكلي 

 السيد مااد الحاج حسع -

  سمار درادكه-

 عزي  اللوا -

   رذ  الملادر  اوه تم إوسار لرام   سلوعي  تتضمع:وكاوا حليل

 دوراا التالو  والتمويد       .1

 دوراا في حفظ القراع الكريم       .2

 واد  قراوي ليفي لألطفاو       .3

لالتواوع مرع مردار  الترلير  والتولريم فري الموراطا المحيطر  لالمردار  الحكومير  
 والوال  .

 

 



 

اإلسرالمي    المدار  إلى زيرار  المراكرز وعررا األفرالمتضموا الملادر  دعو  
على ساسر  المراكرز التري كاورا مومرود  فري المركرز وكاورا فري   واللرام  التثقيفي 

 وقتاا وادر  في األماكع األورى.

 

 .رذا لاإلضاف  إلى عقد مسالقاا ثقافي  مطلوع  وكاوا توزل لسكو دور  

عقد لروام  مسترك لريع المراكرز والروزار  لود ذلك استمرار التوالو مع والو 
ما مع والو السريد  اكررام عرليراا ومرع 1994فتن دار التوليم القراع وتحفيظه عام 

 ثم

 عرلياا  وائل   -    سوار سلع الويش         -

  سمار عطياا  -           سحر مسود          -

 موى الواطور -        وغم السوقي -             ماا الورياع         -

ترررم تطررروير عمليررر  التررردري  مرررع ورررالو   األورررواا الموتمرررداا  ومرررع ورررالو 
   ليع الماتيع المذكورتيع  التواوع

 التالو  والتمويد.  في  حكام  عداد كلير  مع الممازاا والمثقفاا  وتوري  

  

التواصل مع معهد الفجر في سدني/استراليا لتدريس القاعدة 
 النورانية:

  

والقاعرد  الووراوير  ا وذلرك علرر  المركز الثقرافي اإلسرالمي لتردري  التمويرديقوم 

تقروم السريد  مورى الفراعور    ا حي،مواد الفمر في سدوي / استراليا االوتروا لطلل 

لالتوالررو مررع المسرررف  التدريليرر  للقاعررد    مدرسرر  القاعررد  الووراويرر  فرري المركررز

ا ويتم تدريب مولماا الموارد اللرواتي وما  مواد الفمر في سدوي السيد  الووراوي  في

ا رررذا لاإلضرراف  الررى ليرر  الغيررر ورراطقيع لاللغرر  الورليرر يدرسررع طللرر  الماليرراا الور

) وررواو حرروا (ا  دير المرردار  الورليرر  رورراك السرريد ا وتررم ترردريب مررويررد الوظررر التم

لري    وقاما السيد  الفاعور  لالتوالو مع موارد الفمرر ومردير  المردار  الورلير 

فقط عع طريرا االوترورا واومرا لومرو زيرار  لارم والتوسريا موارم فيمرا يتولرا لرهمور 

 0التدري  والتدريب عع طريا السكايب 

  

 



 

 

 

 : التواصل مع طلبة المدارس الحكومية والخاصة في عمان

  

وظم المركز الثقافي اإلسالمي زيراراا ميداوير  تدريلير  يقروم فيارا لردوراا مكثفر  

عد  الووراوي  والتمويد وموارج الحروإ ا وذلرك عرع طريرا وولر  مميرز  لتوليم القا

مع المدرساا األكفار في المركز احي، تم تردريب المولمراا فري عرد  مردار  موارا 

مرردار  اللرررفو  ومرردار  االتحرررادا والرروظم ا والرررذرال الغرلرري و يرررررا ا لاررردإ 

يب الطللرر  فرري الولرروو الررى ومررود مولمرر  مؤرلرر  مدرلرر  فرري كررو مدرسرر  تقرروم لترردر

 0اللغ  الورلي  مع والو القرآع الكريم   مدارسام لغي  توليم

  

  

 التواصل مع طلبة الشعوب اإلسالمية في الجامعة األردنية:

  

مع  رداإ المركز الثقافي اإلسالمي ومع رسرال  المامور  األردوير ا يقروم  إوطالقال 

المركررز لوقررد دوراا متوللرر  لطللرر  السررووب اإلسررالمي  ا ويررتم توسرريقاا مررع قلررو 

السيد  موى الفاعور  لمرا ال يتورارا مرع لرراممام الدراسري  فري المامور  ا وتوورى 

م اللغ  الورلي  مع ورالو القررآع رذ  الدوراا لتوليم التمويد وموارج الحروإ وتولي

الكريم ا والقاعد  الووراوي  و يررا ا وقد القا رذ  الردوراا وماحرال لراررال ممرا  دى 

إلى إزدياد اإلقلاو على مثو تلرك الردوراا ا ررذا ويقريم المركرز الوديرد مرع الوسرطاا 

ع الديوير  التي تتولا لطلل  السووب اإلسالمي  مثو إقام  رحل  علمير  ترفياير  لألمراك

واألثريرر  ا ورحلرر  عمررر  لاررم كررو عررام ا ويرروم ثقررافي لطللرر  السررووب اإلسررالمي  ا 

وإقامرر  مهدلرر  إفطررار لاررم فرري رمضرراعا رررذا ويقرردم المركررز المسرراعداا الماليرر  لاررم 

طللرر  السررووب  االحتيامرراا لمسرراعدتام فرري دراسررتام ا ويولررص المركررز لررودوا

 0اإلسالمي  في المركز 

 

 

 



 

  

مدارس ومراكز الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في  التواصل مع
 المملكة:

  

اوطالقررال مررع ملررادر  المركررز فرري رعايرر  ذو  االحتيامرراا الوالرر  ومررع رسررال  

المامو  في رعاي  رذ  الفئر  الوزيرز  مرع الممتمرعا يقروم المركرز الثقرافي لاستضراف  

مرردار  ذو  االحتيامرراا الوالرر ا والررذراب لزيرراراا ميداويرر  لاررم لارردإ ترردريلام 

كوع الردوراا مكثفر  لمرد   رعسلول ومع رذ  المدار  مدار  األمو لللم واللكما وت

حي، حضر مدير ترلي  لوار ماركاا الذ   ساد لالماود التري يقردماا المركرز الثقرافي 

االسالميا ودعا إلى  ع تكوع مثرو ررذ الردوراا  يضرا مومره لفئر  الرذكور مرع ذو  

 0اإلحتياماا الوال 

  

 العامودائرة االفتاء   التعاون بين المركز الثقافي االسالمي

  

األردويررر  لالتوالرررو مرررع كافررر    يقررروم المركرررز الثقرررافي اإلسرررالمي فررري الماموررر 

المؤسساا الوام  والوال  في المملك  امواا دائر  االفتار الوام الذيع زار وفد مروام 

المركز ا واطلووا على مرافق  ووساطاته و ردافه ا وتم التوسيا لريع المركرز ودائرر  

  االفتار الوام ل لقار محاضراا في المركرز لوورواع )سرؤاو اإلفتار على  ع تقوم دائر

ومواب( كو يروم اثوريع مرع كرو  سرلول ومحاضرر  لوورواع ) فهسرهلوا  ررو الرذكر  ع 

سررلا لوررد لررال  المغرررب مررع كررو كوررتم ال تولمرروع ( فرري مسررمد المامورر  كررو يرروم 

السررعي  ا وتادإ رذ  المحاضراا إلى محاكا  الواقع المواش ا ولياع الر   سلول

فرري األمررور الحياتيرر  الموتلفرر  الترري يمررر لاررا الوررا  لغيرر  تطليررا السررريو  اإلسررالمي  

السرمح  فرري كررو مورراحي الحيررا  ا ويقرردم ررذ  المحاضررراا ممموعرر  مررع المفترريع مررع 

دائر  االفتار الوام ا رذا وقد تم اضراف  رالرط لردائر  اإلفترار الورام علرى قسرم الفتراوى 

لمركز لتسايو ولوو الورا  للمولومر  والرر   السررعي فري في الموقع اإللكترووي ل

 0 موامالتام
 

 


